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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 
Efterår er høsttid - både på mark og i hegn. Jens Larsen, Ravnshøj har til 
forsiden denne gang tegnet blade og frugter fra hasselbusken. 
 

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

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: 
Jørgen Steengaard, Hanetoften 27, Ravnshøj,  -  Tlf.: 98 48 48 42 

- eller på e-mail:  js@steengaard.eu 
Stof til næste nummer skal være indleveret  

fredag den 7. november 2008. 
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Fra redaktionen         - Af Jørgen Steengaard 

I mange, mange år er Skrå´en blevet samlet med håndkraft. Da Skrå´ en i 
sin tid så dagens lys, var det gode folk fra Egnsarkivet som påtog sig op-
gaven med at samle bladet – side for side – og få det hæftet. Det arbejde 
har Edel Thomsen, Grethe Pedersen, Dagny Sørensen, Vera Nielsen, Mary 
Pape, Anker Pape og Bjarne Madsen udført i adskillige år. Men nu kunne 
hæftemaskinen ikke mere – og den lader sig ikke reparere. Man kan vel 
også sige, maskinen er blevet overhalet af teknologien, hvor man i dag 
automatisk både samler bladet og hæfter det sammen. - Så nu har 
”sammenlægningsudvalget”, som de blev kaldt i daglig tale, fratrådt sit 
veludførte arbejde. Tak til dem alle for en stor tjans for lokalsamfundet.  

En STOR tak skal lyde til Linda Rath som gennem de seneste 4½ år har 
taget sig af det praktiske arbejde med at skrive og redigere Skrå´en. Og 
ikke nok med det. Linda har været tovholder for os alle i redaktionen – 
sørget for at holde os i ørerne, og at der kom artikler til bladet. Det bliver 
ikke nemt at undvære Linda, som gerne vil have en pause. Men heldigvis 
slipper Linda os ikke helt. Hun vil fortsat deltage i redaktionsmøderne. 
Tak for en stor tjans for Skrå´en og lokalsamfundet. 

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 89 

På tur i lokalhistorien 
- Af Skærum Lokalhistoriske Arkiv, Linda Rath 

Onsdag den 20. august mødtes 19 deltagere til årets arkivudflugt, der i år 
var en byvandring i Skærum by. Formålet var også denne gang at formidle 
Skærum sogns historie, og samtidig en mulighed for at få flere informatio-
ner og beretninger til arkivets samlinger. 
Undervejs rundt i byen gik snakken om de forskellige bygninger, hvad de 
har været brugt til, hvilke erhverv der har været, og om nogle af byens 
kendte og mindre kendte personligheder. 
Vi fik set og snakket om skole, mejeri, fabrikker, flere købmænd, slagter, 
trikotage, systuer, smede, murere, tømrere, sparekasse, cykelhandel, brød-
udsalg, autoværksted, adskillige vognmænd - blandt meget andet. 
Aftenen sluttede med fælles kaffe i Arkivet, hvor snakken omkring bordet 
gik livligt - der var stadig gode historier at fortælle. 
Tak til deltagerne, fordi I gik med - og tak for de historier og informatio-
ner, arkivet fik i løbet af aftenen. Vi håber at se jer igen til næste år. 
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbner lørdag den  
       25. oktober 2008 
Søndag den 26. er der stort loppemarked. 
Besøg den hyggelige julestue på den gamle 
gård fra 1836, hvor det myldrer med store 
og små nisser.  -  Her finder du også  kravle-
nisser, julepynt, adventskranse, juledekora-
tioner, dekorationsmateriale, lys i mange  
udformninger, lysestager, kort, bånd  
og meget mere.  

www.dybrojuleland.dk 
98 47 92 22 

Midt i Skærum by 

- ved NINNA BOISEN 
Tlf. 22 17 32 36 
E-mail: 
boisen@post9.tele.dk 

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

Åbningstider: 
25. oktober til 21. december 2008. 
Åben tirsdag til søndag fra 10-17. 
Mandag lukket. 

Stort udvalg i nobilis- og normanns-
gran til juletræer og pyntegrønt. 
Hver weekend i december kan du 
tage med juletraktoren i skoven og 
selv fælde dit eget juletræ. 

Foreninger, selskaber, familie-,  
klasse-  og  firmaudflugter er   
velkomne - også om aftenen. 
Ring og aftal en tid. 
Ved forudbestilling mulighed for 
julefrokost menu på hverdage. 

Julemanden  
kommer på besøg  
lørdage og søndage  
i december  
fra kl. 12 til 16. 
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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: JANE LANGFRITS 
 VESTERMARKSVEJ 31 
 9848 0024 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 
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Sammenlægning af  
Kvissel og Ravnshøj Idrætsforening 
- Af  Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening, Jytte Høyrup 

Nu bliver det endelig en realitet, og planerne er således, at der fredag den 
19. september vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling – samt 
stiftende generalforsamling i den ny Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening, som 
fødes den 1. oktober 2008. 
Forberedelserne har været undervejs længe, men tiden har arbejdet positivt 
for sagen. 
Det har været vigtigt, at få alle implicerede parter med, både på leder-,  
træner- og spillersiden, men også hos lokalbefolkningen. 
Det tilstræbes at etablere en stor velfungerende forening, hvor de bedste 
ting fra begge klubber bliver overført.  
Samarbejdet har allerede fungeret godt i mange år, både på fodboldsiden, 
omkring halfesten, ved sommerfester og omkring cafeteriadriften i  
Ravnshøj hallen. 
Klubberne har begge en god økonomi, som vil blive anvendt til et løft på 
ungdomssiden. Der arbejdes på forskellige muligheder og der er blandt 
bestyrelserne stor enighed om, at det er her ressourcerne skal sættes ind. 
Det sportslige og det sociale skal have et løft, således at den nye store  
forening kan vokse sig endnu større. 
Viljen og interessen for, at projektet skal lykkes, er meget stor hos de 2  
engagerede bestyrelser. 
De sidste detaljer omkring udarbejdelse af vedtægter vil falde på plads hen 
over sommeren. Der er indhentet hjælp udefra for at sikre, at intet bliver 
overset. 
Den nye sammenlægning vil blive fejret med en fest – for både børn og 
voksne.  
Annoncering vil ske i dagspressen. 
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Nyt fælles projekt  
for Kvissel, Ravnshøj, Åsted og Skærum  
- Af Fællesvirke Vest, Jørgen Steengaard 

Vore fire oplandsbyer med opland har hver især - på trods af deres liden-
hed - et stærkt forankret foreningsliv, en vilje til at skabe gode levevilkår 
for borgerne og et stærkt ønske om at øge bosætningen i lokalområdet. By-
erne har ikke lyst til bare at være en del af storkommunen Frederikshavn.  
Vi lever i en tid, hvor alt helst skal være større, kommuner er blevet lagt 
sammen og i foreninger ser man også tendenser til sammenlægning eller et 
tættere samarbejde. Det er ganske enkelt nødvendigt for at man kan klare 
sig, sådan som vilkårene nu engang er. 
Når det gælder vores opland, så er der ingen tvivl om, at det også her gæl-
der om at stå sammen. Man må nok erkende, at de spredte indsatser, som 
de enkelte byer formår at præstere, langtfra rækker til opfyldelsen af det 
mål, som må være fælles for os alle, nemlig at skabe en stærk identitet for 
vores lokalområde, skabe attraktive, nuancerede levevilkår, erhvervsudvik-
ling og bosætning. 



 

 

9 

Gode lokale kræfter satte sig ned og tænkte tanker. ”Vi må sætte noget i 
gang, som kan give nogle gode oplevelser for vore borgere, og som samti-
dig kan vise omverdenen, at der er mange kvaliteter ved at bosætte sig i 
vores lokalområde.” Sådan lød budskabet. Man gik i gang med at søge 
penge ved puljer og fonde, og det gav pote. Der er sammenlagt bevilget kr. 
260.000,00.  
En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Lars Kringelholt, Svend Bras-
søe, Ove Christensen, Bent Olesen, Henrik David, Ole Rugbak og Jørgen 
Steengaard. 
Med arbejdstitlen ”Kultur og erhverv på kanten af Frederikshavn” er det 
planen at arrangere en festivaluge som skal finde sted i april måned 2009. 
Der skal være aktiviteter inden for: 
- Sport 
- Musik, koncerter, dans m.m., 
 -Kunst – lokale kunstnere og kunstnere udefra  
 -Erhverv 
Tanken er, at der skal spredes aktiviteter ud i Kvissel, Ravnshøj, Åsted og 
Skærum. Det kan være musik, udstillinger, foredrag etc. Det er også tan-
ken, at lørdag den 25. april 2009 skal være den helt store aktivitetsdag, 
hvor hallen og skolen skal fyldes med arbejdende værksteder, udstillinger, 
musik og optræden. 
MEN nu er det så, at vi gerne vil have lidt praktisk hjælp fra nogen som 
synes, at ideen kunne være sjov at prøve. Vi er ude i god tid, så mon ikke 
der er hul i kalenderen. Der er nedsat fire grupper som skal tage sig af hver 
sit emne, som du kan se ovenfor. Hver gruppe får en pose penge at gøre 
godt med. Penge som gruppen selv råder over.  
ALTSÅ har du lyst til at give en hånd med – så tøv ikke for længe.  
Ring eller send en mail og sig, hvad du godt kunne tænke dig at være med 
i. På den måde er du også med til at gøre noget for den by, du bor i. 
I de følgende numre af Skrå´en følger vi op på projektet.  
Ring eller send en mail til: Jørgen Steengaard:  
 js@steengaard.eu   -   Tlf.: 21 25 48 42  /  98 48 48 42. 
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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 infokanalen eller på www.kvissel-if.dk 
Mandag 
16.00-17.30 Pige lilleput og Pige puslinge  (96-99) 
17.30-19.00 Piger og Drenge  (94-95) 
Tirsdag 
17.15-18.15 Drenge lilleput  (98-99) 
Onsdag 
16.00-17.00 Pige lilleput og Pige puslinge  (96-99) 
17.00-18.30 Drenge  (94-95) 
18.30-20.00 Dame senior 
20.00-21.30 Herre junior  (92-93) 
Torsdag 
18.00-19.30 Piger  (94-95) 
19.30-21.00 Herre junior  (92-93) 
 

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. 

Englen dukkede frem i Ravnshøj  
den 9. maj 2008 og blev - som det 
ses på billedet - godt modtaget. 
Læs mere på side 22. 
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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
 

7. september 2008, kl. 15.30  -  Aasted kirke 
Orgelkoncert i kirken ved organist Søren Rasmussen. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

9. september 2008, kl. 19.00  -  Ravnshøj 
Fællesvirke Vest afholder møde i Egnsarkivet. 

19. september 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Et spændende liv på godt og ondt - foredrag ved Arndt Hyttel. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

24. september 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Livsglædens nødvendighed - ved journalist Jytte Drejer. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

25. september 2008, kl. 17.30  -  Kvissel 
Fællesspisning i Kvissel Pensionistforening. 

3. oktober 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Aasted sogn i en svunden tid -  ved O. Thomasberg. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

16. oktober 2008, kl. 13.00  -  Kvissel 
Fortællinger om fortiden i Kvissel -  ved O. Thomasberg. 
Arrangør: Kvissel Pensionistforening. 

21. oktober 2008, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus. 

22. oktober 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Det nytter at hjælpe... - om SOS-børnebyer - ved Linda Steengaard. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

26. oktober 2008, kl. 10.00-15.00  -  Skærum 
Stort loppemarked på gården Dybro - ved Dybro Juleland. 
Arrangør: Borgernes Hus. 

31. oktober 2008, kl. 18.00  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus - tilmelding før 22.10. til Lene / Birgitte. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
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5. november 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Underholdning og historier ved Jutta Engberg og Thorvald Baggesen. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

9. november 2008, kl. 13.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder bankospil. 

11. november 2008 
Menighedsrådsvalg. Se tid og sted i dagspressen. 

13. november 2008, kl. 17.30  -  Kvissel 
Novemberfest i Kvissel Pensionistforening. 

14. november 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Rejser i Rusland - især Sct. Petersborg - ved Per Jacobsen, Sæby. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

18. november 2008, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus. 

11. december 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Syng julen ind - med Ådalens Sangkor. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

21. december 2008, kl. 14.30  -  Skærum 
Juletræsfest med spisning i Borgernes Hus. 

 

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. 
 

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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Menighedsrådsvalget 2008 
- af Øjvind Jørgensen, Aasted menighedsråd 

Den 11. november 2008 er der valg til menighedsrådet. Det er på denne dag 
alle folkekirkemedlemmer har mulighed for at afgøre, hvem der skal repræ-
sentere deres kirke. 
Derfor er det kommende menighedsrådsvalg værd at forberede grundigt og 
med eftertanke, også selv om man i sognet har tradition for, at der ikke bli-
ver valg, som mange siger. Hertil skal man bemærke, at hvad enten der er 
tale om aftalevalg eller afstemning i sognet, så er der tale om valg. Når der 
i Folkekirkens love står, at der er to muligheder for valg, så bør begge tages 
alvorligt. I øvrigt er det slet ikke sikkert, at det såkaldte kampvalg, som det 
blev kaldt tidligere, er mindre fredeligt end det såkaldte fredsvalg. 
Hvad betyder så begreberne "afstemningsvalg" og "aftalevalg?"  
Afstemningsvalg holdes, såfremt der til valgbestyrelsen indleveres mere 
end én kandidatliste. 
Man hører tit, det der menighedsråd er en sammenspist forening, som det er 
umuligt at komme ind i, de vælger og supplerer sig selv. 
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Dette er en helt forkert opfattelse. Når det sker, skyldes det manglede inte-
resse fra folkekirkemedlemmerne. Til de orienterings- og opstillingsmøder, 
der afholdes forud for valget, møder der normalt ikke flere frem, end der 
lige akkurat kan opstilles 1 liste. 
Det er synd, for kan der skabes kandidater nok til mere end en liste, ja så er 
valget en realitet. 
Bemærk, at en liste sagtens kan indeholde færre kandidater end der skal 
vælges, en enkelt person er tilstrækkelig. Hver kandidatliste skal være un-
derskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere ud af menighedsrådskredsens 
vælgere. 
Når der er to lister, er valget udskrevet og foregår helt på lige fod med det, 
vi kender som valg til folketing og byråd. 
Valghandlingen finder sted den 11. november 2008, tid og sted vil fremgå 
af dagspressen. Vælgerne vil forinden modtage et valgkort.  
Har du lyst til at lægge tid og arbejde i menighedsrådet er det med at kom-
me op af sofaen, mød op til de annoncerede orienterings- og opstillingsmø-
der i det sogn du tilhører, eller lav din egen liste. 
De nødvendige kandidatlister udleveres af de pågældende valgbestyrelser 
efter anmodning. Man er altid velkommen til at kontakte menighedsrådene 
for nærmere information. De tekniske regler omkring valget er omfattende, 
og kan ikke beskrives her i detaljer, men kontakt: 
Aasted sogn :  Øjvind Jørgensen tlf. 9848 4358 , Skærum sogn: Bo Storm 
tlf. 98473737, Kvissel kirkedistrikt: Torben Christensen tlf. 9848 4253. 
Ovennævnte er meget gerne behjælpelig med den fornødne vejledning. 
Kandidatlister kan tidligst indleveres den 23. september 2008, kl. 19.00 og 
skal være indleveret senest den 30. september 2008 kl. 19.00. 
Ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år, har valgret. Der vil i god 
tid før valget og fristen for indlevering af kandidatlister blive afholdt orien-
teringsmøde om valget og reglerne herfor. 
Sted og tidspunkt vil blive annonceret i dagspressen og ugeaviserne. 
Hvad laver så menighedsrådet? 
Et menighedsrådsmedlem skal ved sin tiltræden i rådet underskrive en er-
klæring om, "På ære og samvittighed at ville udføre det dem betroede 
hverv i troskab mod den danske evangeliske-Lutherske folkekirke, så den 
kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst".         (forts.) 
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Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi, administration af kirke 
og kirkegård, administration af kirkens og præsteembedets indtægter og 
formue, ansættelser af præstestillinger og øvrige ansættelser ved kirke og 
kirkegård. Endvidere planlægning af kirkens og kirkegårdens samt præste-
gårdens vedligeholdelse. 
Menighedsrådet deltager i valg af biskop og provstiudvalg. 
Menighedsrådet træffer i samarbejde med sognepræsten, der er selvskrevet 
medlem af menighedsrådet, beslutning om gudstjenestetider, indsamlinger 
og meget andet. 
Menighedsrådet er altså i høj grad ansvarlig for, hvordan det kirkelige liv i 
sognet trives, samtidig med, at der foretages en række administrative gøre-
mål. 
Vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård sikres ved afholdelse af 
årlige syn. Hvert 4. år afholder provsten synet. 
Dette kort om valget den 11. november og menighedsrådets opgaver, der 
muligvis har skabt din interesse - så er her chancen for, at du kan gøre din 
indflydelse gældende og for at være med - den 11. november. 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 

  
 

  



 

 

17 

Kvissel IF håndbold 2008/2009 
- Af håndboldudvalget, Janni Jensen 

Vi vil efter sommerferien gerne byde vel-
kommen til håndboldsæsonen 2008/2009. 
Der forventes følgende hold: Miniput,  
Pige- og Drenge lilleput, Pigepuslinge, 
Piger, Drenge, Herre junior, Dame senior 
og herre senior.   
I løbet af sæsonen har vi forskellige arran-
gementer, fx bankospil og hoppeborgs-
aften, hvor hele familien kan komme og 
have en hyggelig aften.  
Derudover er der også arrangementer kun 
for spillere. Det er, for ungdomsspillere, stævne i september, hvor vi tager 
til Århus og i påsken, hvor der spilles masser af håndbold og hygges med 
hinanden. For senior er det Sinetra cup, samt forskellige turneringer. 
Vi starter op i samme uge som skolen, træningstiderne kan ses på vores 
hjemmeside: www.kvissel-if.dk/haandbold .  
Hvis man har spørgsmål eller gerne vil vide mere om Kvissel IF håndbold, 
kan der findes mere information på hjemmesiden. Der kan også findes kon-
takter til Håndboldudvalget. 
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Så er vi klar igen 
- Af Jesper Mygind 

Hvem? Spejderne selvfølgelig. 
Så er vi klar til at modtage jer børn til sjove og spændende oplevelser sam-
men med jeres kammerater her i Skærum Spejdergruppe. Du kan være 
spejder hos os, når du starter i børnehaveklassen til og med du går i 3. klas-
se. 
Vi afsluttede sidste spejderår med MUS-lejr på Thoruphede Spejdercenter. 
Her var vi sammen med 1000 andre spejdere fra Nordjylland. På lejren 
skulle vi bruge det meste af det, vi havde lært i løbet af året. Igen i år vil vi 
forberede os til kunne en masse ting og være sammen om nogle sjove ople-
velser. 
Vi er en gruppe med ca. 15 børn og 3 ledere. Vi er sammen hver torsdag 
fra kl. 18.00 til 19.30 ved eller i vores spejderhytte oppe på bakken. Vi læ-
rer at bruge kniv, tænde bål, lave mad over bål - selvfølgelig også pandeka-
ger og snobrød, opleve naturen gennem årstiderne, binde knob og stik… og 
meget mere. Hver gang vi har lært noget nyt, får vi et mærke til at sætte på 
spejderuniformen, som bevis på, at vi nu kan noget nyt. 
Vi  overnatter i vores hytte et par gange i løbet af spejderåret. Her er der 
også aktiviteter, der udfordrer jer, så I opdager, at I kan mere, end I tror. 
Kom og vær med.  
Vi starter torsdag den 28. august i 
Skærum Spejderhytte, Borgervej 25 
(bagved Skærum Børne –og Ung-
domshus). 
Forældre og søskende er velkommen 
til at være med denne aften, hvor vi 
laver stjerneløb og har bål. 
 
Med spejderhilsen 
Gitte, Jesper og Lone. 
Ravnshøj/Skærum  
KFUM Spejdergruppe. 
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Af Aasted sogns historie 
- Af Egnsarkivet, Orla Thomasberg 

En studehandel 
Tilliden til pengesystemet har ikke altid været lige stor, og især når der 
kommer et nyt betalingsmiddel, er betænkeligheden stor; vi kender det i 
vore dage med Euroen. 
I sidste halvdel af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet var Danmark 
involveret i krige, der ikke gik så godt for Danmark.  
Staten (den enevældige konge Frederik den IV) var blevet fattig og mang-
lede penge. Kongen greb derfor til den udvej, den 8. april 1713 at udstede 
en forordning om trykning af seddelpenge. 
Folk var skeptiske - hvad var der i vejen med de mønter, man altid havde 
brugt? Og var der mon dækning for disse nymodens seddelpenge?  
Der var grund nok til at være skeptisk, hvilket denne lille historie fortæller 
noget om. 
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Direkte fra Herredstingbogen for Horns Herred den 26. marts 1714 lyder 
det: 

”Lovlig kald og varsel gives til Niels Sørensen af Faurholt for 
vidner og bevislighed samt sigtelse at påhøre, og dom at lide, 
angående 8 stude, som Hans Ottesen af Høgholt har købt af Niels 
Sørensen i februar. 
Hans Ottesen lod dem mærke (brændemærke) på Ellinggaard og 
der afhente. Han skulle efter accord betale Niels Sørensen for 
parret (stude sælges altid i par) 27 rigsdaler, som hans hånd af 
dato 22. februar skal bevises, som i alt for bemeldte stude 108 
rigsdaler, hvorpå den halve part 54 rigsdaler er betalt i rede,  
klingende kurant mønt, og den anden halve part 54 rigsdaler ville 
Niels Sørensen ikke modtage i autoriserede sedler, som han er 
tilbudt, men fordrer andre penge derfor.  
Hans Ottesen mener, at Niels Sørensen for sådan formastelse til 
eksempel bør straffes.” 

Niels Sørensen bekræftede at have solgt 4 par stude til Hans Ottesen på 
Høgholt for 27 rigsdaler parret.  
Han underskriver sig Niels Sørensen, Faurholt. 
Efter nogle indlæg i retten accepterede Niels Sørensen at modtage de 54 
rigsdaler i sedler, men Hans Ottesen ville stadig, at Niels Sørensen skulle 
dømmes for ”formastelig optræden ved ikke at ville modtage seddelpen-
ge”. 
På trods af Hans Ottesens protest udsattes sagen i 4 uger. 
Vi kan ikke af vort materiale se om Niels Sørensen, efter at der er indgået 
forlig, dømmes. 
Hans Ottesen ville åbenbart - udover at kunne betale med seddelpenge - 
også gerne statuere et eksempel på, at seddelpenge var gode nok. 
Det var jo kongen, der havde bestemt det. 
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Skulpturprojekt afsluttet i Ravnshøj 
- Af arbejdsgruppen, John Haugaard  

Præcis på årsdagen for det første møde om skulpturprojektet i Ravnshøj har 
arbejdsgruppen færdiggjort slutrapport og økonomi for projektet.  
Oven i købet med et overskud på kr. 22.488,96.  
Fredag den 9. maj 2008 blev skulpturen afsløret, og der var, som avisen 
skrev, ”stemning som før en landskamp, da byen fik sin engel”. Både sko-
len og børnehaven deltog sammen med mange af byens borgere, og bagef-
ter var alle inviteret til kaffe, sodavand og ”englekage” i skolegården.  
Det var en glæde at se, at ikke mindst børnene tog så godt imod skulpturen. 
Byen har været  ”fattig” hvad angår kunst. At møde kunst i hverdagen bør 
være en naturlig del af børnenes opvækst.  
Der har i projektforløbet været et rigtig godt samarbejde mellem Ravnshøj 
Skole, Troldehøj og kunstneren Anne Marie Johansen,  og begge steder har 
afholdt projektdage med temaet engle, hvor kunstneren har deltaget.  
Børnene har  tegnet og beskrevet deres håb, ønsker og tanker – og ”sendt” 
disse ind i fremtiden. Breve, tegninger og e-mail er forseglet og gemt i en 
tidskapsel under Englen.  -  Om 30 år skal tidskapslen åbnes. 
Skulpturen er med til at markere byen. Der bliver lagt mærke til Englen, 
når folk passerer Ravnshøj, og der har hele vejen igennem været en fornem 
pressedækning af projektet.  
Tre mindre udgaver af skulpturen har været udstillet på tre gallerier i Sveri-
ge og skal nu udstilles på Galleri Copenhagen. Byen har haft besøgende fra 
Sverige, som er kommet for at se skulpturen i rigtig størrelse.   
Hvad har man så gjort ved overskuddet? På projektafslutningsmødet for 
sponsorerne blev det besluttet, at overskuddet skulle tilfalde Englens Fond, 
som blev etableret samme aften.  
Englens Fond har to formål, nemlig at støtte  
- Aktiviteter til glæde for børn og unge i Ravnshøj 
- Ønskefonden 
Støtte til aktiviteter til glæde for børn og unge i Ravnshøj uddeles årligt 
efter ansøgning, mens støtten til Ønskefonden ydes i form at et beløb  
svarende til min. 15% af den samlede, årlige tildelte støtte. 
Fondsbestyrelsen består af Birgit Kristensen, Jette Pape, John Haugaard, 
advokat Kamilla Christiansen samt en repræsentant fra Borgerforeningen. 
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Skærum Sogneforening 
- Af bestyrelsen, Alice Schneider 

Fredag den 9. august afholdt Skærum Sogneforening den årlige Katsigfest, 
og det blev sædvanen tro en succes med ca. 150 fremmødte deltagere. 
Der var rigtig god stemning, vejret var pragtfuldt og hen på aftenen kom 
der en hel del unge mennesker. Der var god musik ved et par lokale musi-
kere, og der blev danset op og ned af bakkerne til den lyse morgen. 
Der var masser af konkurrencer, både for børn og voksne, bl.a.  Kagekon-
kurrencen – Christina Mygind vandt præmien for den pæneste kage og 
Anne Engmann vandt præmien for den bedste kage, og så har de pokalerne 
indtil næste år.  - Vi ser allerede nu frem til næste års skovfest. 
Fredag den 31. oktober kl. 18.00 er der spis sammen aften i Borgernes 
Hus. Anne og Bo Engmann samt Inge og Palle Christensen sammensætter 
en spændende menu. Det koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Det Bette Arkiv kommer måske med en qviz, og ”slikmutter” vil også  
denne gang være tilstede 

Tirsdag den 3. februar 2009 er der generalforsamling med foredrag og 
smagsprøver af kaffe, te og chokolade. Det er Nygårds kaffe fra Frederiks-
havn der yder denne service. 
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