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

Forsiden
Forsidebilledet på Skrå’en denne 
gang er Strandmandstro.
Den vokser på sandede strand-
bredder, sandede skrænter og 
strandvolde, ofte i store bestande.
Den blomstrer i juli – august i næ-
sten kugleformede skærme.
Hele planten er blågrå-grøn, blå-
dugget.

Tegningen er, som mange tidlige-
re tegninger vi har fået lov at vise 
lavet af Jens Larsen.

Redaktionen

Alice Schneider, Skærum
Ove Christensen, Aasted
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Orla Thomasberg, 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 4. 
november 2011.
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Fra redaktionen
Peter Søby som mange af os hu-
sker, som det enestående menne-
ske, der nærmest viede sin tilvæ-
relse til skolen, undervisningen og 
lokalsamfundet sagde engang: 

”Det, der gør det rart at bo i oplan-
det, er at vi kender hinanden og 
kommer hinanden ved. Ikke sådan 
at vi altid behøver at stoppe op for 
at tale med hinanden. Men bare det, 
at man løfter hånden og hilser, når 
vi passerer hinanden viser, at vi er en 
del af fællesskabet – vi har noget at 
være fælles om.”  

For ikke så få år tilbage blev Kvis-
sel og Ravnshøj nærmest taget 
på sengen, da det kom frem, at 
myndighederne på det nærmeste 
allerede havde besluttet sig for at 
opstille vindmøller meget tæt på 
byerne. Her så man, hvor betyd-
ningsfuld en rolle fællesskabet kan 
spille. Kun i kraft af at man stod 
sammen imod en beslutning om 
at få vindmøller i baghaven, lyk-
kedes det at få myndighederne på 
andre tanker. 

Og hvorfor så den lange historie. 
Jo – måske er vi på vej ind i en til-
svarende situation om vindmøller. 

Det kan du læse mere om i den 
højaktuelle artikel som Ina Ørsted 
skriver. 

125 m høje vindmøller 
i Kvissel Brænding?
Af Ina og Mogens Ørsted

Igen – igen...
For ni år siden var der planer om 
at opstille fire ca. 70 meter høje 
vindmøller lidt syd for Kvissel 
Brænding. Dengang blev planerne 
stoppet - ikke mindst på grund af 
massive protester fra borgerne i 
Kvissel og Ravnshøj.

Vi synes, det tyder på en kort kom-
munal hukommelse eller mangel 
på respekt for borgernes hold-
ning, at man nu igen har udpeget 
et område, som én gang er blevet 
underkendt.

Det er åbenbart kun de husstande, 
der ligger allernærmest ved det 
planlagte opstillingsområde (in-
den for 600 meter), der er gjort 
bekendt med, at Frederikshavn 
Kommune nu peger på Kvissel 
Brænding som muligt område for 
tre 1�5 meter høje vindmøller med 
rødt blinkende lys på toppen. 
Møllerne vil blive af samme højde 
som de, der står på havnen i Frede-
rikshavn - dvs. mere end dobbelt 
så høje som Cloostårnet.
Møllerne planlægges anbragt i en 
række parallelt med – og syd for 
jernbanen, så de ligger i nærheden 
af Ravnshøj, Kvissel, Østerholmen 
og Elling.
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Man har erfaring for, at husprisen 
typisk falder med 15-�0% af ejen-
domsværdien, og det viser sig ofte 
senere, at huset kan  være yderst 
vanskeligere at sælge.

Vi synes, det er rigtig godt, at Fre-
derikshavn Kommune har som 
mål at være selvforsynende med 
vedvarende energi, men vi me-
ner også, at kommunen skal være 
meget påpasselig med ikke at 
mindske de økonomiske og herlig-
hedsmæssige værdier, som rigtig 
mange borgere i området arbej-
der for at højne.

Der vil blive indkaldt til et borger-
møde, hvor der bliver mulighed for 
at drøfte de spørgsmål, man måtte 
have i forbindelse med planerne.
Vi kan anbefale de, der har mulig-
hed for det at gå ind på: 

http://frederikshavn.odeum.com/
dk/kommuneplantillaeg/forslag/
vindmoelletemaplan.htm

- hvor man kan se flere detaljer om 
planerne.

Foruden de synsmæssige gener 
blandt andet med roterende skyg-
ger, og for de nærmestboende er 
der også støjpåvirkningen at tage 
hensyn til. 
Der må efter reglerne ikke bygges 
huse til beboelse i støjpåvirknings-
området, som for de nye møller 
vil komme til at stække sig til vest 
for Ravnshøjvej i Kvissel og måske 
ind i et område i Ravnshøj, som er 
udlagt som fremtidigt beboeleses-
område.

Rigtig mange mennesker er kede 
af at have vindmøller i deres ”bag-
have”. I erkendelse heraf er det be-
sluttet, at folk, der bor mindre end 
5 gange møllehøjden – altså i det-
te tilfælde mindre end 6�5 meter – 
fra den nærmeste mølle, kan søge 
om erstatning for værdiforringelse 
på deres hus. Hvis man bor længe-
re væk end de 6�5 meter, skal der 
indbetales et depositum på 4000,- 
kr. for at søge om erstatning, og 
beløbet tilbagebetales kun, hvis 
man ”får medhold”.
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Pensionist- 
foreningen  
i Kvissel
Af Mona Westergaard (tlf: 61 31 98 12) 

Efter en god sommerferie går ti-
den jo mod efterår og vinter. Tid til 
hygge og sammenkomst.

Vi har udviklet et program for før-
ste halvår af efteråret og vinteren, 
som vi håber alle vil synes om. 

Både nuværende og eventuelt nye 
medlemmer, som vi vil byde vel-
kommen til vore kommende ar-
rangementer (se lokalkalenderen).

På forhånd: VEL MØDT!
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Vi har mange unge mennesker, 
der gerne vil dyrke sport, men vi 
kan ikke finde tilstrækkelig med 
ansvarlige. Den lokale sportsånd 
bliver desværre tit overdøvet af 
kørevillige forældre, der er parat til 
at køre til nye klubber, fremfor at 
kæmpe for den lokale klub.
Det er tvingende nødvendig at få 
flere forældre med til at trække 
læsset.

Hermed en opfordring til at få flere 
til at melde sig, og dermed bidra-
ge til, at vi kan beholde de unge 
sportslige udøvere i lokalområdet.

Vi mangler ledere 
og trænere i KRIF!
Af Jytte Høyrup
 
Emnet bliver mere og mere re-
levant. Vi oplevede sidste år, at 
håndboldafdelingen var lige ved 
at lukke, da der manglede ledere, 
trænere og spillere.
Masser af hårdt arbejde fra det nye 
håndboldudvalg, har dog givet re-
sultat.
 
Vi oplever også, at der ikke altid 
er så stor lokalopbakning, som vi 
kunne ønske.
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Så er det tid til 
gymnastik igen
Af RGFs bestyrelse   

Det har været en travl sommer for 
os i bestyrelsen da der har været 
mange instruktører, som har valgt 
at stoppe. Men vi kan nu præsen-
tere et program med 7 hold.

Desværre har vi ikke kunne fylde 
de sidste huller ud som spring og 
motion, men vi håber stadig, at 
der er nogle, som melder sig på 
banen,  og som har lyst og mod på 
netop disse � hold...

PROGRAM:
Mandag kl. 17.00-18.00: 
Krudtugler piger 4-6 år                       
Instruktør: Hanne Haages

Mandag kl. 18.�0-�0.00: 
Line-dance M/K voksenhold                
Instruktør: Birgitte Dela

Tirsdag kl. 17.00-18.00: 
Forældre/barn ca. �-4 år                     
Instruktør: Dorthe Nikkelsen

Tirsdag kl. 19.00-�0.00: 
Danceholdet fra �.kl piger og drenge
Instruktør: Olivia Høeg

Onsdag kl. 16.00-17.00: 
Dagmotion M/K voksenhold                  
Instruktør: Vera Holm

Onsdag kl. 17.00- 18.00:
Springlopper drenge 4-6 år                     
Instruktør: June Pedersen  

Onsdag kl. 19.00-�0.15: 
MBL voksenhold ( fra 16 år og op)        
Instruktør: Tina Møller Madsen 

Ravnshøj Gymnastikforening øn-
sker at opfylde din families behov 
for aktiviteter og fællesskab med 
andre i en sjov og hyggelig atmo-
sfære.

Vores udbud dækker fra de yngste 
på � år til familiens ældste.

HUSK: 
Opvisningen søndag den �5. marts 
�01� kl. 14.00.

Generalforsamlingen tirsdag den 
10. april �01� kl. 19.00.

Med ønske om en god sæson!
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Sommerudflugt 
Kvissel og Ravnshøj
Af Nina Hoel, Kvissel

Ravnshøj Venner havde inviteret 
pensionister i Kvissel og Ravnshøj 
på sommertur den 1�. juli �011. 
Vejret var dejligt allerede fra star-
ten, og det var spændende, hvad 
Knud og Ester Larsen havde be-
sluttet, vi skulle se i år.

Bussen hentede pensionisterne 
ved 10-tiden om formiddagen, 
og turen gik til Sæby Miniby. Det 
var meget interessant at se byens 
gamle huse, som var bygget af 
pensionerede håndværkere. Det 
mest imponerende var at se og 
høre om Sæby Kirke, der vejede 1� 
ton. 
Det har været rigtig svært at få det 
anbragt på minibyen. Man flytter 
ikke husene indendørs om vinte-
ren, men giver dem ”hætter” på, 
så de ikke lider skade af sne og 
storm. 
Der er ikke mange byer i Danmark, 
der har en miniby, så det var spæn-
dende at se Sæby Miniby.

Derefter gik turen til Syvsted Kro, 
hvor vi spiste en rigtig dejlig fro-
kost. Efter frokosten var det tid for 
en gåtur i området.

Med bussen kørte vi nu til Mølle-
gården i Dorf, hvor vi fik eftermid-
dagskaffe og så på Møllegården.  

Turen var en meget dejlig udflugt, 
og den foregik med ro og hygge. 
Der var også mulighed for at slud-
re med de øvrige pensionister fra 
både Kvissel og Ravnshøj. I de år, 
jeg har boet i Kvissel, har jeg nydt 
sommerudflugterne, og det er 
min opfattelse at Knud og Ester er 
overordentlig dygtige til at arran-
gere turene og gøre det hyggeligt 
og rart for deltagerne.

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.: �0�� 7009
leif@ksjak.dk
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Spejderlejr i 
Mosbjerg
Af Marie Louise, Ravnshøj-Skærum

Vj�011 var en rigtig god lejer med 
folk fra England, Skotland Luxem-
bourg og mange andre land. Der 
var ca. 100 deltagere.

Turen startede i Ravnshøj, hvorfra 
vi skulle gå til Mosbjerg med den 
prærievogn, som vi i fællesskab 
havde lavet nogle dage før. Turen 
derud gik fint, men da vi kom frem 
var vores lejerplads noget mindre, 
end den plejer at være. Efter vores 
telte var sat op, havde vi ikke plads 

til en bålplads - ikke ifølge brand-
reglerne.
 
Aktiviteterne i ugens løb var det 
man kalder drop-in-aktiviteter, 
hvilket vil sige, at vi ikke behøvede 
at møde op nogle steder. Der var 
alle mulige former for løb og leg 
hver dag, og der var klatrevæg og 
pinokjo-fodbold. 

Onsdag tog alle på heik. Seniorene 
tog til Ålborg på geochatching og 
senere ud på Egholm for at sove. 
Spejderne var på gå-løb rundt om-
kring Mosbjerg. 

Den sidste aften, altså fredag, var 
der film på storskærmen, og man 
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kunne sove nede ved pladsen for-
an skærmen.

Med spejderhilsen ;0)
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vejr, når det er her. Lejlighederne 
er forskudt i forhold til hinanden, 
så man sidder her ganske ugenert. 
Der er også mulighed for at dyrke 
lidt blomsterhave langs lejlighe-
dens mur, hvis man ønsker det.

Til hver lejlighed hører et lille ud-
hus, hvor man kan opbevare større 
ting, så de ikke tager plads op i lej-
ligheden.
Til boligerne hører også to gæste-
værelser, med hver to senge, som  
kan lånes af beboerne, hvis de 
får besøg af gæster, der gerne vil 
overnatte.

Spisesal og køkken, bruges til Akti-
vitetsudvalgets arrangementer. 
Beboerne kan også bruge spisesal 

Ravnshøjs nye 
pensionistboliger
Gennem �010 og �011 blev der re-
vet ned og bygget op, og 15. marts 
�011 stod de nye pensionistboliger 
i Ravnshøj færdige til indflytning, 
om end man ikke var helt færdig 
med projektet. 

Hvor der før var �4 små lejligheder, 
er der nu skabt bedre plads for 
dem, som skal bo her. Der er byg-
get 1� to-værelses lejligheder på 
70 m�, og � tre-værelses lejlighe-
der på 80 m�. 

Til hver lejlighed hører en lille ter-
rasse, hvor man kan nyde det gode 
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og køkken til egne sammenkom-
ster. Beboerne laver selv deres mad 
eller får maden leveret ude fra.

Noget beboerne savner, er over-
dækningen langs husene, så man 
kan færdes i tørvejr, og måske have 

sin rollator til at stå uden for, uden 
at den bliver våd.
Alt i alt er beboerne glade for de 
nye lejligheder, og når de sidste 
huller i vejen og lignende er lavet 
færdig, er det et flot boligområde.   
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Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

I 1756 rejses der af Christen Møn-
boe til Knivholt en sag ved Horns 
Herredsting mod Christen Ander-
sen der er Landsoldat og bor i Mej-
ling.
Christen Andersen, har i stedet for 
at arbejde på Knivholt, hvor han 
hører til, taget tjeneste hos Claus 
Nielsen i Store Håbendal, der hører 
under Eskær gods.

Uenigheden begynder allerede i 
1754, hvor der 1. april noteres i Her-
redstingbogen: Christen Andersen 
i Mejling har i mindelighed indfun-
det sig på Knivholt gods til tjene-
ste, og sagen frafaldes derfor 

14. juni 1756 anlægger Christen 
Mønboe igen sag mod Christen 
Andersen. Sagen udsættes til �1. 
juni. Ved dette retsmøde inddra-
ges også Claus Nielsen i Store Hå-
bendal i sagen. Sagen bliver igen 
udsat, da Christen Andersen skal 
møde til Bataljonssamling.

�8. juni 1756 stævner Christen 
Mønboe igen Christen Andersen 
og Claus Nielsen. Claus Nielsen, for 
at have beholdt Christen Andersen 
i sin tjeneste, efter at han var ind-
kaldt 

5. juli 1756 afholdes der retsmøde. 
Christen Andersen og Claus Niel-
sen møder med prokurator Hein-
rich Lübecker som forsvarer.

Christen Andersen forklarer for ret-
ten, at han ikke vidste, han gjorde 
noget forkert, tværtimod havde 
han taget tjeneste hos Claus Niel-
sen, hvor han kunne nyde fornø-
den pleje med øl og mad samt en 
årlig løn på 1� Slettedaler, så han 
havde helbred til at møde til Hans 
Majestæts tjeneste, og han håbede 
ikke, at Mønboe ville tvinge ham til 
at tage tjeneste hos en af hans for-
armede bønder, hvor han kunne 
blive forhungret og dermed unyt-
tig til Hans Majestæts tjeneste, når 
og hvor det blev påbudt.

Claus Nielsen mener sig også uskyl-
dig, da Christen Andersen søgte 
tjeneste hos ham, hvor han vidste, 
at han kunne få en god forplejning 
med kost og løn, så han kunne 
gøre nytte hos Hans Majestæt. 
Claus Nielsen havde heller ikke 
ventet, at det ville være Mønboe 
ubehageligt, at han kunne vide, at 
Christen Andersen nød god pleje, 
så han var i stand til at udføre sin 
tjeneste hos Hans Majestæt. 

Lübecker mente også, at det var 
på sin plads, at dommeren ville 
pålægge Mønboe at betale sagens 
omkostninger. 
Godske Worm, der mødte for Chri-
sten Mønboe så helt anderledes 
på sagen. Dommeren optog sagen 
til kendelse 4 uger senere.
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�. august 1756
Dom i sagen, som af Christen 
Mønboe til Knivholt er anlagt mod 
Landsoldaten Christen Andersen 
i Mejling og Claus Nielsen i Store 
Håbendal.

Christen Andersen dømmes til at 
møde på Knivholt og tage arbejde 
efter ordre, samt in solidum med 
Claus Nielsen at betale dagsbøder 
á 8 skilling fra ��. april 1756 til sa-
gens udgang, og at betale sagens 
omkostninger 8 Rigsdaler. Og Chri-
sten Andersen betaler � Rigsdaler 
til Flade sogns fattige. 

Her ser vi, hvad Stavnsbåndet be-
tød. Hvis en mand var født på en 
gård eller hus, som hørte til et be-
stemt gods, var han stavnsbundet 
til godset og måtte ikke tage tjene-
ste andre steder. Der er ingen tvivl 
om, Christen Mønboe rejser sagen, 
fordi han mener, han lider tab, hvis 

en af ”Hans” soldater arbejder på 
en gård, der hører under et andet 
gods - i dette tilfælde Eskær.

Kilde: Notater i Herredstingbogen 
for Horns Herred.

St. Håbendal som den ser ud i dag
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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

Ravnshøj Centret
1�. september: Ravnshøj venner arr. Høstfest 
�0. september: Aktivitetsudvalget arr. Banko kl. 1�.00
   
18. oktober: Ravnshøj venner arr. Aftenbanko kl. 18.00
   
15. november: Aktivitetsudvalget arr. Banko kl. 1�.00
18. november: Ravnshøj venner arr. Mortens Aften kl. 18.00
   
6. december: Aktivitetsudvalget arr. Julebanko kl. 1�.00
1�. december: Ravnshøj venner arr. Julefrokost kl. 1�.00

Kvissel
1�. september: Pensionistforeningen arr. Banko kl. 1�.00
1�. september: Pensionistforeningen arr. Linedans hver tirsdag 
19. september: Pensionistforeningen arr. Kortspil i lige uger kl. 1�.00
��. september: Pensionistforeningen arr. Fællesspisning kl. 1�.00
   
10. oktober: Pensionistforeningen arr. Banko kl. 1�.00
�7. oktober: Pensionistforeningen arr. Oktoberfest kl. 18.00
   
7. november:  Pensionistforeningen arr. Banko kl. 1�.00
�0. november: Borgerforeningen arr. Julebanko kl. 1�.00
�4. november: Pensionistforeningen arr. Fællesspisning kl. 1�.00
�7. november: Borgerforeningen arr. Juletræstænding v/Torvet kl. 16.00
   
1�. december: Pensionistforeningen arr. Juleafslutning kl. 1�.00
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Borgernes Hus i Skærum
Præmiewhist: 4. oktober, �5. oktober, 15. november og 6. december.
Banko: �7. november.
Loppemarked: �0. oktober.

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.�0
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 14. og �8. september, 1�. og �6. oktober, 9. og ��. november og 
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 til �1.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-�1.00

Skærum Sogneforening
Færø-aften den �6. oktober i Borgernes hus.

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-��.00 - alle er velkomne.
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Kvissel-Ravnshøj håndbold starter træning i uge 33

U6/U8 D+P: Træner Toke Nissen og Henrik Holt Christensen
Træningen starter onsdag den 7. september kl. 17.00 – 18.00

U10 Piger: Træner Bodil Falk + ?
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00
Træningstiden ændres når fodboldsæsonen er slut.

U12/14 Piger: Træner Niels Vegeberg og Bent Ole Nielsen 
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00

Serie 4 – ungt hold:  Træner Henrik Holt Christensen / Max Larsen
Mandag  kl. 19.00 – �0.�0
Onsdag  kl. 19.00 – �0.�0
U18 spillere og unge seniorspillere.

Serie 4 – lukket hold: Holdansvarlig Frederik Pape
Onsdag  kl. �0.�0 – ��.00

Skulle der være ”gamle” som nye spillere, der ikke er oprette hold til, 
og hvis I er nok til at stille et hold, så hører vi gerne fra jer. Vi vil så 
forsøge at skaffe træner / træningstid til jer – kontakt venligst Connie 
på tlf. 50 57 �1 46.

Med venlig hilsen Håndboldudvalget

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


