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SKRÅ-EN
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke 
Vest og udkommer fire gange 
årligt - i marts, juni, september og 
december. 

Forsiden
Skrå-ens forsidebilledet viser 
denne gang planten Blodrød 
Storkenæb. 
Blodrød Storkenæb er en fler-
årig urt med tyk krybende jord-
stængel, den gror på bakker og 
skrænter, og er ret almindelig især 
i Nordjylland, men finde også på 
Sjælland, den er ellers sjælden i 
Danmark. Tegningen har vi fun-
det, og fået lov at bruge, blandt 
de mange fine arbejder Jens 
Larsen har efterladt. 

Redaktionen

Alice Schneider, Skærum
Ove Christensen, Aasted
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal 
være indleveret fredag den 5. 
august 2011.
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Fra redaktionen
Dette nummer af Skrå-en er num-
mer 2, som vi udsender ved at læg-
ge det ud på Internettet. 

Man kan mene om Internettet, 
hvad man vil, men denne form 
har ikke de samme kvaliteter, som 
papirudgaverne havde, de kunne 
umiddelbart læses når som helst 
og hvor som helst.
Vi håber at rigtig mange efterhån-
den finder os, og læser hvad der 
skrives fra vort lokalområde. Det er 
vigtigt at bevare identiteten som 
lokalområde. Der er nok der træk-
ker aktiviteter til de større byer 

Vil du gerne have Skrå-en som pa-
pirudgave kan det lade sig gøre, 
idet vi vil printe den ud og sende 
den til dig, vi skal blot have din 
adresse.
For at du kan modtage den på den 
måde betaler du porto, det koster 
70 kr. pr. år.

Vi kan også tilbyde at advisere om 
hvornår Skrå-en er lagt på Inter-
nettet dertil skal vi bruge din mail 
adresse som sendes til:
ove@skolely.dk  
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Vi har planer om at vi kan få fær-
diggjort området foran skolen i lø-
bet af året. Vi mangler det stykke 
som ligger til venstre (vest) for vo-
res hovedindgang. Dette område, 
ved busskuret vil vi gerne have op 
på samme standard som det øv-
rige område.

Som det ser ud nu, er håndvær-
kerne ved at lægge sidste hånd på 
vores nye bad og omklædnings-
område i gymnastiksalen.  Dette 
vil efter sommerferien stå flunken-
de nyt og færdigt til brug, for både 
skole og lokalsamfund.

Nyt fra Ravnshøj 
Skole d. 10.05.2011
Af Søren Kirk, Viceskoleinspektør

Som det ser ud nu, bliver vi en 
klasse mindre på Ravnshøj Skole 
næste skoleår. Vi har to dejlige 9. 
klasser som går ud af skolen, og 
kun én børnehaveklasse som be-
gynder deres skolegang. Men sik-
ken en klasse, vi er nu oppe på et 
elevantal på 29. Desværre var der 
kun 26 børn indskrevet, da det 
blev besluttet at vi kun skulle have 
én børnehaveklasse.

Vi har mandag den 09.05 sagt far-
vel til Jytte Boel Pedersen som er 
gået på efterløn. Jytte har i 30,5 år 
gjort rent på skolen. Hun har igen-
nem alle årene været en god og 
stabil arbejdskraft. Vi ønsker hen-
de mange gode og spændende år 
fremover.
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K R I F
Af Jytte Høyrup, Formand

Inden der helt lukkes ned til som-
merferie, er KRIF i øjeblikket i gang 
med at finde 200 hjælpere til Rock 
2011 på Knivholt, som afvikles i 
Pinsedagene.
Arrangementet afvikles af Spor-
tens Venner, hvor KRIF i samarbejde 
med Gærum Idrætsforening, Out-
laws og Uffe Hansen som promus 
motor, står overfor 5 hårde ar-
bejdsdage, for at få alle brikker på 
plads til et forhåbentlig vellykket 
arrangement. KRIF håber jo selv-
følgelig på at score en økonomisk 
gevinst på arrangementet. En ge-

vinst som efterfølgende bruges på 
ungdomsarbejdet og som bla gør 
det muligt at sende ungdomshold 
til Barcelona, til cups og til store ar-
rangementer som landsholdskam-
pe og til mindre arrangementer, 
som afvikles intern i klubben.
 
KRIF tæller 5 sportslige afdelinger:
Fodbold: Her er der både senior 
og ungdoms. Træningen og kamp-
afviklingen foregår på banerne i 
Ravnshøj og Kvissel.  Fodboldaf-
delingen er meget stor og især på 
ungdomssiden er der mange hold 
for både drenge- og pigespillere.
 
Håndbold: Her kæmpes der i øje-
blikket for at fastholde en afdelin-
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 Floorball: Efter oprykning til 2. 
div, samt en DM bronze medalje 
til eliteafdelingen, er der en velfor-
tjent pause. Interessen for floorball 
er stærkt stigende, hvilket har be-
tydet at der er basis for 5 ungdoms 
hold med start i september.
 
Festudvalget der afviklede halfest i 
April, var langt fra tilfreds med opbak-
ningen. Der er beklageligt at klubben 
og oplandet ikke støtter bedre.
 
Sponsorerne i området, er rigtig 
flittige til at støtte med økonomisk 
bidrag. Det er af meget stor betyd-
ning og det værdsættes højt af alle 
KRIF’erne.
       

gen. Interessen har været lav, hvil-
ket har medført at det er vanskeligt 
at oprette hold, men stærke entu-
siaster holder motivationen oppe 
og satser på hold i både senior og 
ungdom, til den kommende sæ-
son. Afvikling af Rødspætte Cup i 
Påsken, blev en stor succes - både 
i hallen, såvel som på skolen hvor 
mange gæstehold overnattede.
 
Badminton: Sæsonnen starter til 
efterår og også her er der både se-
nior- og ungdomsafdeling.
 
Tennis: Der spilles på baner ved 
Kvissel Fritidshus i perioden Maj til 
September. Også her der er plads til 
både ungdom- og seniorspillere.
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Spejdernes  
loppemarked
Af Christina Stønbach, ulveleder

Lørdag den 8. maj 2011, var der 
loppemarked i Ravnshøj. Det var 
KFUM-spejderne fra Ravnshøj-
Skærum gruppen, der havde ar-
rangeret loppemarked. Det blev 
afholdt ved spejderhuset i Ravns-
høj. 
Spejderne og de flittige hjælpere 
havde forberedt loppemarkedet 
godt. Der var blevet samlet lopper 
ind i et stykke tid og mange folk i 
lokalområdet har været flinke til at 
tænke på os. Derfor kunne vi kon-
statere, at vores spejderhus var for 
lille til lopperne. Heldigvis havde 
Voldborgs arvtagere sørget for 
godt, tørt og solrigt vejr. 
Der var fine lopper inde i huset 
og udenfor på terrasse og græs-
plæne. Man kunne finde alt lige fra 
fjernsynsapparater, digital kamera, 
fine træskulpturer til Barbie-duk-
ker, spillekort og puslespil. 
Der blev solgt mange lopper, og 
jeg tror, at mange har gjort sig en 
god handel. 

Denne lørdag var også dagen, hvor 
der kunne købes Pommes frittes i 
vores lille by - hold da op! Der var 
ved spejderhuset, i dagens anled-
ning, stillet en meget fin Café op. 
Der blev solgt rigeligt med kaffe og 
te, masser af hjemmebagt kage, en 
hel del Pommes frittes, pop corn 
og sodavandsis. 

De flittige spejdere havde også 
lavet en bod med egne, hjemme-
lavede produkter. Småkager, sned-
kerier og syltetøj mm. 
Der var også mulighed for at prøve 
en gammelkendt spejderklassiker, 
snobrødsbagning. 
Mange prøvede kræfter med di-
sciplinen, men ikke alle gennem-
førte. 
Det kan være en udfordring, når 
varmen og røgen fra bålet blæser 
ind i hovedet og gløder og flam-
mer gør brødet sort. Men med ret-
te spejderånd blev der bagt nogle 
meget fine snobrød. 

De fremmødt havde også mulig-
hed for at lugte lidt til livet på en 
spejderlejr, da nogle af de store 
spejdere havde overnattet på mar-
ken bag spejderhuset. De havde 
bygget et højt tårn af rafter, meget 
flot og bestemt værd at kigge nær-
mere på. 

Husk at holde øje med vores lop-
pemarked næste år, det er et me-
get hyggeligt loppemarked. 
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Pensionistforenin-
gen i Kvissel
Af Mona Westergaard

Tilbageblik for foråret 2011
I skrivende stund er der kun 14 
dage til vores årlige udflugt, som 
denne gang går til Hjerl Hede.

Vi har i løbet af foråret hygget os 
med kortspil, Linedance og en 
gang hver måned spillet banko.

Vi har også haft vores årlige ”slå 
katten af tønden” – en god og hyg-
gelig eftermiddag.

Vi har i år haft en dag med fælles-
spisning, og 3 gode gutter som 
underholdt med harmonikamu-
sik og sang. Selv en lille sving-om 
blev det til.

Vi i bestyrelsen vil sige tak for godt 
fremmøde og på gensyn til efter-
året. 

GOD SOMMER
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Historien om koen
Skrevet af en skoleelev

Koen er et husdyr. Men den kom-
mer også uden for huset. Og den 
lever ofte på landet, men den kom-
mer også ind til byen, men kun når 
den skal dø. Men det bestemmer 
den ikke selv.

Koen har syv sider.
Den øverste side - Den nederste 
side - Den forreste side – Den ba-
gerste side - Den ene side - Den 
anden side - og den indvendige 
side.
På den forreste side sidder hove-
det. Og det er fordi hornene skal 

ha’ noget at sidde fast på. Hornene 
er af horn, og de er kun til pynt. De 
kan ikke bevæge sig, men det kan 
ørene. De sidder ved siden af hor-
nene.

Koen har to huller foran i hovedet. 
De kaldes koøjer.
Koens mund kaldes mule. Det er 
nok fordi den siger muuhh.
På den bagerste side sidder halen. 
Den bruger den til at jage fluer 
væk med, så de ikke falder ned i 
mælken og drukner.

På den øverste side, og den ene 
side og den anden side, er der kun 
hår og de har altid samme farve 
som koen. Farven hedder kulør.
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Den nederste side er den vigtigste, 
for der hænger mælken. Og når 
malkepigen åbner for hanerne, så 
render mælken ud. Når det tord-
ner, så bliver mælken sur, men 
hvordan den bliver det har jeg ikke 
lært endnu.

Koen har fire ben. De hedder ko-
ben. De kan også bruges til at 
trække søm ud med.

Koen spiser ikke så meget, men 
når den gør det, spiser den altid to 
gange.

De fede køer laver sødmælk.
Når koen har dårlig mave, laver 
den ost. I osten er der huller. Men 
hvordan den laver hullerne det har 
jeg heller ikke lært endnu.

Koen har god lugtesans. Vi kan 
lugte den på lang afstand.
Koens hvalpe hedder kalve. Kal-
vens far hedder okse, og det gør 
koens mand også.
Oksen laver ikke mælk og er derfor 
ikke et pattedyr.

Den som kommer og henter koen 
når den bliver gammel hedder ko-
fanger. Den sidder ofte foran på 
biler.

Så bliver koen slagtet, man hælder 
mælken på papkartoner som vi 
kan købe i butikkerne.

Koens fire ben bliver sendt til sned-
keren. Det kaldes genbrug.

Som man kan se er koen et nyttigt 
dyr. Og derfor kan jeg vældig godt 
lide køer.

Lærerens kommentar; Jeg har aldrig 
læst noget lignende...

Kvissel Tømrersjak ApS
 
Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med 
løsning af små som store opgaver.
 
Ring til os. Vi giver gerne et godt råd
eller et uforpligtende tilbud. 
 
Se nærmere på www. kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: 2032 7009
leif@ksjak.dk
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Kongen og dronningen for såvel 
de store som de små fik fine kroner 
på, og derefter afstemte børnene 
selv den bedst udklædte, og alle 
fik fine præmier.

Der var boller og sodavand til alle 
børnene og kaffe og boller til for-
ældrene.

Det virkede som om alle morede 
sig og havde en god eftermiddag 
i Fritidshuset.

Fastelavn er mit navn 
- boller vil jeg have
Af Nina Hoel, Kvissel

Og boller fik de. Der var 56 børn fra 
Kvissel og omegn, der efter faste-
lavnshygge i Kirken gik til Fritids-
huset i Kvissel sammen med deres 
forældre til tønde-fest.

Der blev slået ”katten af tønden” 
for store børn og for små. De store 
er selvfølgelig stærkest og fik slået 
tønden ned ret hurtigt, hvor de 
små måtte vente nogen tid, før de 
fik slået katten ud af tønden.
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Spejderlederne og Borgerforenin-
gen havde en god oplevelse med 
de mange børn og voksne og glæ-
der sig til næste år.

4H i Kvissel
Af Jytte Høyrup

4H (hånd, hoved, hjerte og hel-
bred) er landbrugets tilbud til børn 
og unge.

Aktiviteterne foregår på 4H går-
den i Kvissel, hvor der er mulighed 
for at have sit eget dyr i stalden, 
have heste på græs på arealer ned 
mod åen og bruge den nyrenove-
rede ridebane samt deltage i de 
aktiviterer, som forældrerådet ar-
rangerer.

Vi kan sagtens bruge mange flere 
medlemmer, som har lyst til at 
være en del af klubben.
Henvendelst til Dorte Tannert Søn-
dermarksvej 4 Kvissel

Se årskalenderen på side 17.
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Af Aasted Sogns 
historie

Af Orla Thomasberg

Rydal mejeri
Det første andelsmejeri i Danmark 
blev opført i 1882, og allerede 6 år 
senere i 1888 blev bygget mejeri 
både i Kvissel og i Rydal. 
I Rydal er byen opstået omkring 
mejeriet, kun et enkelt hus, nem-
lig Kringelhuset eller Konghuset, 
som det kaldtes, lå her før. Det var 
sikkert landarbejderbolig til Skjort-
holt på hvis jord, det må formodes, 
at mejeriet er bygget.

Det var 28 landmænd, der tog ini-
tiativet til bygge mejeriet. I loven 
fra januar 1888 er de alle nævnt. 
Det er lidt mærkeligt at se, at 12 af 
landmændene ikke er fra omeg-
nen, men landmænd, der boede 
langt væk, som for eksempel Byg-
stade, Blakshøjgård, Nyholm, Øster 
og Vester Rævdal, Lindetsvad og 
Bouet i Gærum sogn og Trøderup-
gård i Skærum sogn. Der har været 
langt at køre for at levere mælken 
hver dag, og her må vi huske på, at 
vejene ikke var så gode som nu.
De forpligtede sig alle til i en 10 års 
periode at levere alt det mælk, de 
producerede til mejeriet. 
I vedtægten fra 1918 er leveran-

dørkredsen vokset til 30, og nu 
er det landmænd i lokalområdet, 
der er andelshavere, og der er ikke 
længere nogen fra Gærum med. 

Bindingsperioden er nu sat til 5 år. 
I vedtægten fra 1942 er leveran-
dørkredsen vokset til 35, og stadig 
er det landmænd fra lokalområdet, 
der er leverandører.
I mejeriets love gives der anvis-
ninger på, hvordan og med hvad 
køerne skulle fodres, ligesom me-
jeriets bestyrelse havde ret til at 
undersøge forholdene, med hen-
syn til foder og renlighed, hvis de 
fandt anledning til det
Det ser ud til at mejeriet modtog 
mælk fra flest køer omkring 1930, 
da der var 33 leverandører med 
600 køer. 

Ved mejeriets opførsel blev der 
bygget et ishus, hvortil andelsha-
verne kørte is om vinteren, så man 
kunne køle mælken om somme-
ren. Ishuset blev bygget på jord, 
som ikke tilhørte mejeriet, hvilket 
voldte problemer da mejeriet skul-
le sælges. Huset kunne rumme 100 
læs is, på arbejdsvogne.  
Ved bygningen af mejeriet blev 
der installeret en dampmaskine, 
hvor der blev fyret med kul og i en 
periode med gamle bildæk. Dette 
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indbragte en bøde for forurening. 
Så allerede den gang var man op-
mærksom på forureningen. Det 
var nu nok mest den fede sorte 
røg, man var opmærksom på, da 
den kunne have synlig virkning på 
eventuelt vasketøj.
 
Rydal mejeri skulle producere 
smør til eksport, men kunne også 
lave ost,
men det blev dog kun gjort i en 
kort periode

De første tal, vi kender om levering 
af mælk og produktion af smør, er 
fra 1912, hvor der blev leveret 1,08 
mill. kg. mælk, og der blev solgt 
40.280 kg. smør.
Den største mængde indvejet 
mælk opnås i 1950-erne med 2.3 
mill. kg. Ved lukningen af mejeriet 
var den indvejede mængde nede 
på 1,2 mill. kg.
Ved starten går al skummetmælk 
tilbage til leverandørerne, der 
brugte det til at fodre med. I 1950-
erne blev en del sødmælk leveret 
til mejeriet Glistrup i Frederikshavn. 
Efter 1956 blev der solgt både sød-
mælk og skummetmælk til Nestlé i 
Hjørring. I 1959 går mejeriet med i 
Kærnecentralen i Hjørring, hvor til 
der blev leveret fløde.
Der sælges smør og ost til leveran-
dørerne og til private. Osten kom 
fra en grosserer i Sæby. Der sælges 
en beskeden mængde mælk til be-
boerne i Rydal.

Efterhånden sætter flere og flere 
leverandører deres malkekøer ud 

for at lægge produktionen om til 
svin og planteavl, og mælkemæng-
den til mejeriet falder så meget at 
produktionen ikke længere er løn-
som.
Mejeriet stopper produktionen 1. 
april 1967, og overtages af Kærne-
centralen i Hjørring. Der er på det 
tidspunkt 24 leverandører tilbage, 
fortrinsvis små ejendomme i nær-
meste omegn. 
Ved afviklingen af mejeriet bliver 
der ikke nogen uddeling af kapital 
til leverandørerne, idet salgssum-
men dækker kassekreditten, der er 
optaget i sparekassen i Frederiks-
havn.
Mejeriskorstenen bliver taget ned 
i juli 1967. Stenene bankes rene og 
anvendes igen ved et sommerhus 
byggeri i Hulsig-Kandestederne, 
resten køres i vejen ned til Sdr. 
Grønlund, det gælder også ste-
nene fra ovnen til dampmaskinen. 
Maskiner og andet inventar sælges 
til skrot.
Rydal mejeris historie er slut, den 
varede fra 1888 til 1967 altså 79 år. 

Det skal nævnes, at Rydal mejeris 
første mejerist, Niels Peter Christi-
ansen købte Præstegårdsjorden 
af Stiftsøvrigheden, han overdrog 
jorden til Christen Thomsen, Ve-
stergård, der byggede det nuvæ-
rende Søndergård.                                                                  

Kilde: Egnsarkivets Arkivnummer 
A 56/11
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Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
                              
Efterårsprogram i Aasted Præstegård

31. august 2011 I Aasted kirke. Koncert med Marianne Mortensen, og 
hendes mand Michael Vesterskov.

9. september 2011 ”Livet i mosen” ved Lone Mariager.

28. september 2011 Efterårssange ved Nabe – Nielsen.

7. oktober 2011 Rejsebeskrivelser ved Per Hvalkof.

4. november 2011 Om Arnfelderne og Sæbygård ved Hans Greger-
sen.

9. november 2011 ”Glædens øjeblikke” ved Bjarne Nielsen Brovst.

15. december 2011 Vi synger julen ind i Aasted kirke.  

 
Kvissel 4H - Årsprogram 2011 

Fredag den 24. Juni kl. 18.00. Grillaften på 4H gården.
Medbring selv både mad og drikke. Grillen er stillet frem!

Søndag den 25. Sept. kl. 14.00. 4H-gårdens 15 års fødselsdag! Vi ind-
byder til Åbent Hus arrangement.

Søndag den 30. Okt kl 14.00. Besøg i Fun House. Vi medbringer selv 
boller/kage og drikkevarer.
 
Lørdag den 19. Nov – Bowling. Familietur til Bowlinghallen. Vi bowler 
fra kl. 14 – 15.

Lørdag den 17. Dec. kl. 17.00. Risengrød i stalden med dans om jule-
træet.
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.30
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 13. og 27. april, 4. maj, 1. juni og 6. juli.
Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 til 21.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.30
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening - håndbold
- se evt. ændringer på infokanalen eller på www.kvissel-if.dk
Bemærk, når fodboldsæsonen er slut kommer der ny træningsplan.

Skærum Sogneforening
23. juni Sankt Hans aften med grill kl. 17.00
23. juli Skovfest med spisning kl. 18.00
Hver tirsdag grill på legepladsen fra kl. 17.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne.
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Ravnshøj Gymnastikforening
Motion M/K træner i hallen, øvrige i gymnastiksalen.

Mandag
17.00-17.55 Krudtugler (piger til og med bh.kl.) 
19.00-20.15 Line-dance M/K fra 16 år

Tirsdag
17.00-17.55 Forældre/barn ca. 2 – 4 år 
18.00-19.15 Spring fra 1. klasse og opefter
19.30-20.30 Dance fra 2. klasse og opefter
19.00-19.55 Motion M/K obs! hallen

Onsdag
16.00-16.55 Dagmotion M/K
17.00-17.55 Springlopper (drenge – 4 år til og med bh.kl.)
19.00-20.15 MBL

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Porsmose
Statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MEL
Hjørringvej 188 . 9900 Frederikshavn
www.poulporsmose.dk . Mail: pp@poulporsmose.dk

Tlf. 2966 8388



Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39


