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SKRÅ-EN
udgives af 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 til for-
siden denne gang tegnet træde-
stenene over bækken i Aasted 
Ådal - lige før spejderhytten.

•
•

•
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Jørgen Steengaard, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes           
eller afleveres til Jørgen Steen-
gaard, Hanetoften �7, Ravnshøj, 
Tlf.: 9848484� eller på e-mail:            
js@steengaard.eu

Stof til næste nummer skal 
være indleveret fredag den 7. 
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Fra redaktionen
Det er altid en fornøjelse, når vi 
i redaktionen sidder og ”pusler” 
med de indsendte artikler. Med 
dette nummer af bladet som du 
nu, kære læser, sidder med, er det 
en særlig glæde at læse artiklerne 
med de opmuntrende og positive 
aktiviteter og tiltag, som der sker i 
vores opland. 

Kulturuge på Ravnshøj Skole, ny 
sansemotorisk legeplads i Skærum, 
aktiviteter på Stationen i Kvissel, 
spændende program i Gymnastik-
foreningen. Jo, der god grund til 

at rose alle der gør en indsats, og 
alle de som møder frem og bakker 
op.   

Redaktionen ønsker hermed SKRÅ-
ens læsere og alle de frivillige en 
rigtig god sommer, og vi glæder 
os til alle de indlæg, som kommer 
ind til næste nummer. Kommer der 
også ét fra dig?
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Husets Venner i 
Ravnshøj-hallen
Af Jytte Høyrup

Husets Venner kan med tilfreds-
hed se tilbage på Påsken, hvor 
40 frivillige brugte helligdagene 
til bemanding af cafeteriet ved 
Ravnshøj hallen - i forbindelse med 
afvikling af Rødspætte Cup. 
Åbningstiden strakte sig fra kl. 8.00 
til midnat - og der var godt gang i 
salget i hele perioden.
Overskuddet fra cafeteriesalget 
tildeles primært Kvissel-Ravnshøj 
Idrætsforening og ved den årlige 
generalforsamling kunne det kon-
stateres, at der i det forgangne år 
var sket endnu en donation til for-

del for ungdomsarbejdet i både 
Idrætsforeningen og Ravnshøj 
Gymnastikforening.
Kun ved hjælp af alle frivillige, der 
igennem hele året yder en indsats i 
form af cafeteriavagt, er det muligt 
at frembringe så flot et resultat. 
Det er en indsats som både spillere 
og ledere værdsætter højt.
På generalforsamlingen modtog 
Pia Larsen genvalg til bestyrelsen. 
Inge-Lise Albertsen blev nyvalgt 
og afløser kasserer Lene Becher. 
Bestyrelsen tæller desuden Lene 
Østergaard og Jytte Høyrup. De 
foreningsvalgte er Gerner Jensen, 
Helle Pedersen og Dorte Karlborg, 
og suppleantposterne varetages 
af Anette Hansen og Helle Holm-
skov.
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Nyt fra Gymnastik-
foreningen
Af bestyrelsen, Hanne Haages

Endnu et foreningsår er afsluttet 
og dermed en ny bestyrelse trådt 
til. På generalforsamlingen d.31/3 
�009 var der farvel til to afgående 
bestyrelsesmedlemmer, men des-
værre var der ikke nogle frivillige 
til at indgå i bestyrelsesarbejdet, 
så efterfølgende blev der inviteret 
til ekstraordinær generalforsam-
ling d. �0/4-09, der endda endte 
med et kampvalg! Der blev såle-
des foretaget en afstemning, og 
derfor kan vi nu byde velkommen 
til to nye.

Der blev sagt farvel til Julie Tyron 
og Carina Ericsson Christensen. 
En stor tak til Julie og Carina for 
deres hjælp gennem årene. Samti-
dig kunne der siges velkommen til 
Anette Ingvartsen og Bethina Chri-
stensen, der blev valgt ind.
Efter generalforsamlingen har be-
styrelsen konstitueret sig således;

Formand: Hanne Haages
Næstformand: June Pedersen
Kasserer: Pia Seiferheld (uden 
for bestyrelsen)
Sekretær: Bethina Christensen
Menige medlemmer: Mona 
Westergaard, Anette Ingvart-
sen

•
•
•

•
•

Den nye bestyrelse er i fuld gang 
med at planlægge den kommende 
sæson, så der bliver så mange til-
bud som muligt – og også et, der 
passer til dig! Som noget helt nyt 
introducerer vi RGF goes running 
– konceptet vil ikke blive uddybet 
her, men hold øje med løbesedler, 
infokanalen samt annonce i Lo-
kalavisen.

Mandag d. 7/9-09 lægger vi ud 
med den årlige cykeltur – tag fa-
milien med på en hyggelig tur og 
medbring gerne en kaffekurv, så 
vi kan få slukket tørsten efterføl-
gende.  

Mød op ved hallens parkerings-
plads kl. 18:30. Så er vi nemlig var-
met op til sæsonstart i uge 38! 
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Kom til Stations- 
Café i Kvissel
Af Aktivitetsudvalget, Svend Brassøe

Det er ikke nogen hemmelighed at 
både Kvissel Fritidshus og Kvissel 
Station er truet af en dårlig økono-
mi. Frederikshavn Kommune har 
fået andre prioriteringer, og det 
gør det svært for vores samlings-
steder. Det er vigtigt at vi, der bor i 
Kvissel, står sammen om at bevare 
og helst udbygge de faciliteter, vi 
har i byen. I den anledning har vi 
nedsat et aktivitetsudvalg i Kvissel 
med følgende kommissorium:
Med udgangspunkt i de bestå-
ende faciliteter i Kvissel er det ud-
valgets opgave at skitsere, finde 

opbakning til og gennemføre pro-
jekter med det formål at fastholde 
og udbygge servicefunktioner, 
kultur- og fritidsaktiviteter og an-
dre aktiviteter, der gør Kvissel til et 
attraktivt sted at bo for alle alders-
grupper.

Udvalget - der er et fælles talerør 
for Kvissel - er nedsat af følgende 
foreninger/institutioner i Kvissel: 
Kvissel Borgerforening, Kvissel 
Gl. Station, Kvissel Fritidshus, Fre-
derikshavn Modeljernbaneklub, 
Kvissel/Ravnshøj Idrætsforening, 
Kvissel Pensionistforening, Kvissel-
Åsted Menighedsråd, KFUM/KFUK, 
4 H Klubben i Kvissel samt KFUM 
Spejderne i Kvissel.
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Aktivitetsudvalget består af føl-
gende medlemmer: 
Alice Nielsen, Egon Svendsen, Karl 
Erik Jensen, Marianne Hansen, 
Niels Andersen, Ove Christensen, 
Per Ludvigsen, Torben Christensen, 
Lisbeth Holst og Svend Brassøe.

I udvalget forestiller vi os, at Fri-
tidshuset primært skal anvendes 
til Kultur og Fritid, mens Stationen 
skal benyttes til Aktivitet og Hob-
by.

På stationen har vi afholdt et åbent 
hus, hvor vi inviterede til en inspi-
rerende eftermiddag. Her viste vi 
bl.a. forskellige aktiviteter: pileflet-
ning, trædrejning og fluebinding. 
Desuden lavede Kvissel-Ravnshøj 
Egnsarkiv en lille udstilling med 
dokumenter om Kvissel. De unge 
fra PMU serverede kaffe og kage 
og solgte pølser fra egen pølse-
vogn. 

De fremmødte gav forslag til ak-
tiviteter på Stationen, og her var 
et gennemgående forslag, at der 
skulle afholdes ”Café” - et ufor-
pligtende og hyggeligt mødested. 
En lille gruppe tog udfordringen 
op og arrangerede Stations Café 
onsdag d. 13. maj med stor succes. 
Næste Café er planlagt til den �7. 
maj.

En ting er sikkert, - ”Stations Café” 
er kommet for at blive. Til efteråret 
er der planer om at lave en række 
caféer med skiftende temaer. Det 
kunne være ”Haven - her og nu”, 
en tur rundt i Kvissel med foredrag 
om Kvissels historie, en svampetur 
med efterfølgende tilberedning af 
svampene, billard og dart, osv. 

Hvis DU har gode idéer til aktivite-
ter, er du meget velkommen til at 
kontakte én fra aktivitetsudvalget. 
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Legepladsen i 
Skærum
Af Skærum Sogneforening, Alice 
Schneider

Lørdag den �. maj var en festdag 
i Skærum. Landsbyens nye lege-
plads blev indviet. Der er nu opsat 
nye og moderne legeredskaber til 
glæde for byens børn. Samtidig er 
der bygget en stor og flot pavillon, 
som kan bruges til mange formål. 
(Søndag den 17. maj var der til ek-
sempel en friluftsgudstjeneste). 

Der er også en stor grill, så man 
kan komme med sin grillmad, og 
bruge den. 

Til indvielsen var der mødt om-
kring 50 borgere op, det var rigtig 
flot. Den røde snor blev klippet 
over af Flemming Trinskær fra LAK. 
Bagefter blev der uddelt ristede 
pølser og serveret is, sodavand og 
øl til de fremmødte. 

Sogneforeningen vil i sommer-
perioden hver tirsdag aften sætte 
kul på grillen og der vil blive leget 
med børnene. Både børn og voks-
ne er velkommen med eller uden 
grillmad.
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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-�1
              maj - august: 1. onsdag hver måned kl. 19-�1
              samt efter aftale på tlf. 9847 3040

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-�0.00 Dame senior
�0.00-�1.30 Herre junior (9�-93)

Torsdag
18.00-19.30 Piger (94-95)
19.30-�1.00 Herre junior (9�-93)

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19-�� - lukket i skoleferierne

Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen
Hver onsdag kl. 19-�� - alle er velkomne
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Sportens Venner, Ravnshøj
Præmiewhist hver onsdag kl. 19 i Væksthuset

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18-19.30
Ravnshøj - Ulve hver torsdag kl. 18.30-�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19-�1

Skærum Sogneforening
I månederne maj, juni og juli:
Sport og leg på legepladsen hver tirsdag kl. 18-19.30
Tag madkurv med - griller bliver tændt op - dog aflyst i regnvejr

Ravnshøj Centeret
Første tirsdag i måneden Nørkleklub
Tredje tirsdag i måneden Banko - alle over 60 år er velkomne
Sidste tirsdag i måneden Gudstjeneste
Hver onsdag   Kortspil og diverse aktiviteter
Hver torsdag formiddag Torsdags-chancen
Hver torsdag kl. 13.30 Gymnastik

Ravnshøj Gymnastikforening
Mandage i gymn. sal   Springlopper - drenge 4 år til bhv.kl.        kl. 16.30
     LineDance M/K            kl. 19.00
Tirsdage i gymn. sal   Krudtugler - piger 4 år til bhv.kl.          kl. 16.30
     Spring fra 1. klasse            kl. 18.00
     Dance fra �. klasse og op                 kl. 19.30
Tirsdage i hallen   Motion M/K             kl. 19.00
Onsdage i gymn. sal   Dagmotion             kl. 16.00
     MBL              kl. 19.00
Torsdage i gymn. sal   Forældre / barn            kl. 17.00

Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste 
arrangementer, så ingen går forgæves. Se kontaktoplysninger på 
side 2.
Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrange-         
menter, hvis ikke foreningerne selv henvender sig.
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
14. juni 2009 kl. 14-17 - Kvissel
Spejdernes sommerfest / loppemarked i Spejderhytten, Kvisselvej 6�.

23. juni 2009 - Skærum
Sankt Hans fest med fælles grill og båltale ved Bo Storm.

23. juni 2009 - Kvissel
Sankt Hans fest. Arrangør: Kvissel Borgerforening.

4. juli 2009 - Kvissel
Børnedag. Arrangør: Kvissel Borgerforening.

12. august 2009, kl. 19 - Skærum
Skærum Lokalhistoriske Arkivs årlige gåtur i lokalhistorien.

14. august 2009 - Skærum
Skovfest i Katsig Bakker.

22. august 2009 - Kvissel
Byfest.  Arrangør: Kvissel Borgerforening.

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.
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Bemærk
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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Kvissel/ Åsted     
Menighedsråd
Af Elsebeth Jensen

Så kom menighedsrådet endelig i 
arbejdstøjet. Det hele trak i lang-
drag efter valget i november �008. 
I Kvissel blev der suppleringsvalg 
og i Åsted omvalg. Sidstnævnte 
kunne kun stille med 3 medlem-
mer, og da dette ikke er nok til 
at danne et selvstændigt menig-
hedsråd, besluttede biskoppen, at 
Kvissel og Åsted slås sammen ind-
til næste valg i �01�.

Lørdag den 16. maj �009 deltog 8 
personer fra vores pastorat i den 
traditionsrige stiftsdag i Aalborg, 
som afholdes hvert fjerde år i maj 
måned efter menighedsrådsvalget 
det foregående år i november. Da-
gen indledtes med fælles gudstje-
neste i Aalborghallen ved biskop 
Søren Lodbjerg Hvas med knap 
�000 deltagere.

Efter frokostpausen var der fore-
drag ved kirkeminister Birthe Rønn 
Hornbech: ”Folkekirken set fra Fre-
deriksholms kanal”. Og hun havde 
virkelig noget at sige denne gang. 
Der er ingen tvivl om, at hun vil 
bevare den danske folkekirke. Når 
hun af og til nægter at svare på 
journalisternes spørgsmål, er det 
fordi hun tit bliver citeret forkert i 
medierne. 

Senere på eftermiddagen var der 
en koncert på programmet med 
ca. 480 børn og unge fra Folkekir-
kens Ungdomskor i Aalborg Stift 
(FUK). Det var en meget stor ople-
velse, hvor vi blandt andet var til-
hørere til en uropførelse af et kor-
værk, skrevet til dagen af organist 
og komponist Erling Lindgren.
Kl. 19.00 var der et foredrag ved 
biskop over Fyns Stift, Kresten Dre-
jergaard: ”Den himmelske guds-
tjeneste”. En munter og givende 
fortæller.

Aftenen sluttede med et indlæg 
ved biskop Søren Lodbjerg Hvas: 
”På farten i Aalborg stift gennem 
18 år”. Da han er på vej til de 70 år 
og skal stoppe sit bispeembede, 
havde han valgt et meget person-
ligt indlæg, hvor han fortalte om 
sin opvækst, studietid, arbejde, 
embeder og familiære situationer.
En lang, men god dag sammen 
med mennesker, der arbejder for 
samme sag: Den danske folkekir-
ke.
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foreningens indsats for at skaffe 
økonomiske midler. Stor tak til de 
involverede i dette arbejde. De 
fremstillede kunstværker vil blive 
sat op til forskønnelse af skolen. 

Skolefesten startede med dyrskue 
i skolegården, hvor der var fin 
optræden af både dyr og elever.      
Senere kom der god gang i de for-
skellige boder og aktiviteter, og da 
forældrene og de mindste elever 
var gået hjem tog, diskorytmerne 
over, og de store elever havde en 
hyggelig time med sved på pan-
den. Det nye tiltag med mad fra 
vores kantine blev benyttet af over 
400, så det vil nok fremover blive 
en del af skolefesten.

Nyt fra skolen
Af skoleleder Erik Krag Pedersen

Vi har de sidste mange uger haft 
mange vellykkede anderledes ak-
tiviteter.
I kulturugen havde vi besøg af 
kunstnere, litteratur-, teater-, cir-
kus- og musikfolk, som hver især 
bidrog med deres kunnen til, at 
eleverne fik en rigtig god og lære-
rig oplevelse. 

En ”ekspert” udefra som guide, 
giver det hele et løft, som vi ikke 
havde fået, hvis vi ikke havde 
kunnet nyde godt af bl.a. borger-
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Skituren til Gautefall i Norge var 
vellykket. 4� af de ældste elever 
var med, og de kom hjem helt 
uden skader. 

Listen over anderledes aktiviteter 
er lang. Et lille uddrag: 6. klasserne 
har opført et fint teaterstykke for 
en fyldt gymnastiksal. Den ene 
klasse har vundet en fotokonkur-
rence. De mindste elever har været 
på teatertur til Aalborg og 8. klasse 
på lejrskole i Sønderborg. 

Efterhånden får vi flere og bedre 
udendørs legemuligheder. Det nye 
legeområde er ved at være klar til 
indvielse. De store træstammer fra 
indgangspartiet er blevet brugt til 

at lave junglesti i bevoksningen 
over mod sportspladsen.

Vi har i flere år haft planer om at re-
novere det grønne område foran 
skolen. Det har derfor ikke været 
særligt kønt, som det har stået med 
forvoksede træer og mosbeklædte 
fliser. Det bliver der nu gjort noget 
ved, og det bedste bliver nok, at 
der bliver lavet afsætningsbåse, 
så der ikke længere kommer til at 
holde biler i indkørselsområdet, til 
gene for især skolebusserne. Når vi 
bliver færdige, kommer eleverne 
ikke længere til at gå rundt ude på 
parkeringspladsen mellem bilerne. 
Vi glæder os til at få et pænere ind-
gangsparti.
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Med forårets komme er Per Jensen 
vendt tilbage som servicemedar-
bejder. Arne Larsson er stoppet 
her pr. 1. maj. Annette Østergaard 
Andersen er startet i kantinen som 
medhjælper.  Dorte Nielsen har ef-
ter 14 år på skolen valgt at stoppe 
som børnehaveklasseleder. Dorte 
har de sidste par år haft orlov fra 
skolen. 

Der bliver to børnehaveklasser 
næste år. Som noget nyt vælger 
vi at lave en fælles indskoling for 
klasserne, så klassedannelsen først 
bliver lavet omkring efterårsferien. 

Af Aasted Sogns 
historie
Af Egnsarkivet, Thomasberg

En gårdbrand
At gården, og dermed ens hjem 
brænder, er en frygtelig ting. Vi 
har mange ting, der er uerstat-
telige, som forsikringen ikke kan 
hjælpe os med, og endnu værre er 
det, hvis der ikke er nogen forsik-
ring. Her er en udskrift fra Herreds-
tingbogen, der fortæller sin dystre 
historie.

Den �1. december 177� fremlæg-
ger Fru Kommercerådinde Møn-
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boe til Knivholt en af retten udstedt 
stævning dateret �3. november 
177� til tingsvidners førelse angå-
ende; et hende tilhørende bonde-
sted, Lindetskrog i Åsted sogn, er 
afbrændt formedelst våde den 1�. 
juni 177� om eftermiddagen klok-
ken �, ved en opkommen ild, som 
begyndte i Rollingen i nogle tørv, 
uden at han (fæstebonden) vidste, 
hvorledes det var gået til. 
Alt hans indbo, og hvad der var i 
husene, blev aldeles opbrændt 
og ødelagt og forvandlet til aske, 
således at han ved denne ulykke-
lige tildragelse er gerådet i yderste 

armod og ikke i denne besværlige 
dyrtid ser nogen udvej til livets op-
hold for sig, hustru og 9 uopfødte 
børn, uden hjælp af andre og sine 
barmhjertige medmennesker. 
Steffen Sørensen bad de indstæv-
nede vidner taget i ed. Søren 
Steffensen og Jens Larsen smed i 
Åsted og Svend Christensen i Hul-
sig i Gærum sogn. Vidnerne svare-
de, at stedet (Lindetskrog) bestod 
af 16 gulve hus, som var fortæret 
af ilden.

Lindetskrog var ikke forringet af 
sandflugt, og hartkorn var altså 
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ikke modereret. Sagen blev sluttet 
og tingsvidne udstedt. Fru Møn-
boe begærede genpart af tings-
vidnet for at søge skattefrihed.

At gårdbranden kommer for retten 
tjener alene det formål, at der for 
ejeren, nemlig Knivholt gods, kan 
søges skattefrihed, når det bevises, 
at ilden er opstået ved et uheld. 

Hvad der sker med den ulykkes-
ramte familie, hører vi ikke noget 
om. Forsikring er der ikke tale om, 
men paradoksalt nok, ser vi netop 
samme år det første forsikrings-
selskab for landbygninger (senere 

Alm. Brand) blive til. Vi forstår nok 
ikke helt den meget svære situati-
on, familien stod i med de mange 
børn, og uden tag over hovedet. 
Naboerne har sikkert taget sig af 
familien, sammenholdet var og er 
stærkt på landet.

Godset bygger Lindetskrog op 
igen, men det er rigtignok bøn-
derne, der må gøre arbejdet. 
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