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

Forsiden
Jens Larsen har tegnet Topmejsen 
på forsiden af Skrå-en. Topmejsen 
er en af de seks mejsearter der le-
ver i Danmark. Den er let genken-
delig med sin iøjnefaldende sort 
hvide top på hovedet. Topmej-
sen er udbredt i og næsten hele 
Europa. Vil man se arten skal man 
opsøge den ude i gran- og fyrre-
skoven (Topmejsen findes i Aasted 
ådal). Topmejsen bygger sin rede 
i huller den hakker i trøsket træ. 
Topmejsen lever året rundt i sit 
territorium, eller de nærmeste 
omgivelser. I vinterhalvåret indgår 
Topmejserne, i de i skoven om-
strejfende blandede mejseflokke.     

Redaktionen

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

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. 
oktober 2012.
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Fra redaktionen
Det kan ikke fornægtes, at som-
meren går på hæld – man mærker 
tydeligt forandringen i vejret.

Vi nærmer os tiden med de inden-
dørs aktiviteter. Og her har vores 
lokale foreningsliv en hel masse at 
byde på. Her i bladet kan du læse 
lidt herom – og ellers er det bare 
med at holde sig orienteret og 
støtte op om aktiviteterne.

Som bekendt arbejder kommunen 
med plan for vindmøller ved Kvis-
sel Brænding. Planen kommer
I såkaldt forhøring i perioden fra 
den 29. august til den 26. septem-
ber. 

Vi kan fra redaktionen kun opfor-
dre til at tage del i debatten og i de 
møder som kommer.

Formandsskifte i 
Fællesvirke Vest
Af Lasse Vinther Tyron, ny formand

På den ekstraordinære general-
forsamling i Fællesvirke Vest d. 19. 
marts meddelte Jørgen Steenga-
ard at han ikke ønskede at fortsæt-
te på formandsposten.
Jørgen har som formand al tid 
tænkt på hvad der kunne gavne 
lokalsamfundet ikke mindst i for-
hold til de mange overordnede 
kommunale/regionale planer der 
bestemt ikke tilgodeser små lokal-
samfund. For ham er et levende 
lokalsamfund af stor betydning for 
dem der bor her.

Jørgen har i kraft af sin deltagelse i 
andre bestyrelser, udvalg, grupper, 
det politiske liv og sin væremåde 
været en stor force på posten som 
formand for Fællesvirke Vest.
Heldigvis fortsætter Jørgen i be-
styrelsen så Fællesvirke Vest har 
stadig adgang til Jørgens store 
erfaring og viden og det er vi tak-
nemmelige for.

Tak, Jørgen, for din tid på posten 
som formand. Selvom du en gang 
imellem godt kan være lidt sent 
fremmødt og måske også godt 
virke en bare anelse distræt, opve-
jes det ti-fold af den energi, iver og 
den iderighed du har. :-) 
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Kvissel Pensionist-
forening
Af Mona Westergaard

Efteråret står for døren, og så er ti-
den inde for lidt hygge indendørs.

Pensionistforeningen vil gerne 
se kommende medlemmer så vel 
som ”gamle” , og vi tilbyder føl-
gende arrangementer:

Hver tirsdag er der linedans. Der er 
allerede to hold, som starter fra 4. 
september. Begyndende linedan-
sere fra kl. 10 og øvede kl. 13.

Der afholdes banko-spil første 
mandag i måneden, idet første spil 
dog finder sted den 10. september.

Endvidere afholdes fællesspisning 
kl. 12 følgende torsdage: 20/9, 
25/10 og 15/11. Der er også under-
holdning.

Som noget nyt holdes der Pe-
tanque udenfor Fritidshuset hver 
mandag fra kl. 10. Når vejret ikke 
byder på udendørs aktivitet, stop-
per Petanque-holdet og venter på 
det kommende forår.

Har du lyst til at deltage i nogle 
af foreningens aktiviteter, er du 
velkommen som medlem. Pensio-
nistforeningen har på nuværende 
tidspunkt 115 medlemmer. 

Formanden er nu mig, Lasse 
Vinther Tyron bosat i Kvissel. Jeg 
er 36 år gammel, har en datter på 
snart fem år og er gift på 12. år 
med Julie. Julie er lærer på det ny 
10.-klassecenter og jeg selv arbej-
der på cementfabrikken ”Aalborg-
Portland” i 3-holdsskift. Jeg var i 
en periode formand for Borger-
foreningen for Kvissel og Omegn 
samt med i Fritidshusets og Kvissel 
Stations bestyrelse.

Jeg har på ingen måde samme er-
faring som Jørgen men håber at 
med bestyrelsens og jeres hjælp 
at blive en god formand for Fæl-
lesvirke Vest.

Har du brug for at kontakte mig er 
det nemmeste for mig at du gør det 
pr. e-mail. Har du lyst til at skælde 
ud, rose, komme med ideer eller 
andet skriv til: lasse@nisbethtyron.
info . Har du ellers noget du mener 
vedrører Fællesvirke Vest, så gå til 
en af foreningerne i lokalområdet. 
Alle foreninger i Skærum, Aasted 
og Kvissel sogne kan have en re-
præsentant i Fællesvirke Vest’s re-
præsentantskab. Brug din forening 
og lad din forening bruge os!
På bestyrelsens og egne vegne,
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KRIF
Af bestyrelsen

Ved forårets generalforsamling, 
var der mange bestyrelses med-
lemmer der valgte at stoppe de-
res gerneni i KRIF. Det var folk der 
har gjort et stort arbejde for for-
eningen både i KRIF men også før 
sammenlægningen af Kvissel – og 
Ravnshøj Idrætsforeninger. De skal 
have stort tak for deres indsats.

Vi er derfor en flok nye bestyrel-
sesmedlemmer, der dog alle på en 
eller anden måde gennem flere år 
har været engageret indenfor for-
eningen, men ikke som bestyrelse. 

Vi er indstillet på at det kræver 
stort arbejde, at få foreningen til at 
køre på rette vej. 
Den nye bestyrelse og en masse 
andre gode oplysninger kan ses 
på vores nye hjemmeside. www.
kr-if.dk

Vi har nogle store udfordringer 
foran os i foreningen, her kan bl.a 
nævnes, Rock i Frederikshavn. Hvil-
ken form skal det køre i fremadret-
tet. Det er jo ingen hemmelighed 
at de sidste par år ikke har givet det 
ønskede overskud. Vi har oplevet 
en fantastisk støtte fra en masse 
forældre og andre, med mere el-
ler mindre tilknytning til klubben. 
Det er vi meget glade for.  Lige nu 
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KAN ikke være rigtigt at vi ikke kan 
finde ud af at feste i Skråens dæk-
ningsområde.

På aktivitetssiden har vi:
- Fodbold for ungdom og senior,
- Håndbold for ungdom og senior
- Floorball for ungdom
- Badminton for motionister og se-
niorturnering
- Tennis

Hvis der skulle være nogle der har 
lyst til at starte på noget idræt, så 
tøv ikke med at kontakte de enkel-
te ansvarlige for afdelingerne, de 
vil meget gerne hjælpe jer på vej.

er vi i en fase, hvor der arbejdes på 
nogle forskellige løsninger. Hvis vi 
finder frem til en tilfredsstillende 
form, håber vi virkelig på jeres 
støtte fremadrettet. 

Foreningens forårsfest blev i år af-
lyst. Der var ikke solgt billetter nok 
til det kunne løbe rundt. Efterføl-
gende, har vi fra flere sider hørt 
om folk der bare ikke lige havde 
fået købt billet, men gerne ville 
have været med. Vi håber i besty-
relsen på at vores festudvalg finder 
energien til at prøve med en fest til 
foråret igen. Vi vil så gerne opfor-
dre alle til at købe billetterne i god 
tid, så vi kan få stablet et ordentligt 
”Brag af en fest” på benene. Det 
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Rumrejsen til 
Thorup Hede 2012
Af Ulla Rømer Isaksen, assisterende 
mor fra Skærum 

Ulve og Bævere fra KFUM spej-
derne i Ravnshøj-Skærum deltog 
i MUS-lejren 2012 på Thorup Hede 
v/Dronninglund, sammen med 
godt 700 andre spejdere. Lejren 
foregik fra fredag d. 15. juni til søn-
dag d. 17. juni.

Vi var 23 glade spejdere, 4 ledere 
og 2 assisterende forældre og Jør-
gen selvfølgelig afsted på Rumrej-
sen, som temaet var i år. 
Vi boede på Saturn(=vores under-
lejr). Fredag aften var vi til fælles-
velkomst, hvor vi så astronauterne 
(=arrangørerne) lande deres rum-
skib ude i galaxen(=heden).

Om lørdagen var der en masse 
små aktiviteter for de store og de 
små, som alle havde noget med 
rumrejsen at gøre: Bl.a. skulle vi 
designe et nyt rumskib til astro-
nauterne ud af gl. mælkekartoner, 
ledning, æggebakker mv. Vi fandt 
ædelstene i en meget ’uhyggelig’ 
diamantmine med monstre, bagte 
grønne og røde pandekager, lærte 
om planeterne, skulle bringe vand 
ud til de tørstige kolonier på pla-
neterne, sætte vores flag ud på en 
planet, lave stjernekikkerter, stjer-
nefangere (sæbebobler) osv. Et 
stort hit var også at prøve at ’Gå på 
Mælkevejen’: Det var en kartoffel-

mels-vandblanding på en presen-
ning, som man skulle gå på/i, man 
blev meget klistret og en vildt sjov 
fornemmelse. 

Sidst på eftermiddagen var der 
stjerneløb for alle, hvor spejderne 
gik fra planet til planet og prøve-
de forskellige lege/ting, som hver 
trop tilbød på deres lejrplads. På 
vores lejrplads kunne de lave pan-
dekager og spille ’Frier’.

Om søndagen var der afslutning, 
hvor vi så astronauterne få star-
tet deres rumskib igen for at flyve 
hjem til jorden, og nedbrydning af 
lejrpladsen, samt forældrene kom 
og hentede en masse TRÆTTE 
spejdere ;0)

Vejret bød på både regn i byger, 
lidt torden, og solskin, men vi var 
klædt på til det hele, så det var 
ikke en hindring, for børnene hyg-
gede sig. Hjemme i Ravnshøj og 
Skærum var der dog flere forældre,  
der havde haft en lille bekymring 
inde i sig, om vi nu havde det godt, 
pga. det skybrud de selv var udsat 
for derhjemme. 

Alt i alt en super tur med masser af 
oplevelser, snak, hygge og bål. 
Til slut vil jeg, på vegne af alle os, 
der deltog, sige TUSIND TAK til 
alle, som hjalp med teltopsætning 
før lejren startede, bagte kage og 
pølsehorn til os, og som hjalp til på 
selve lejren. Det var vi meget glade 
for.
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Glade Pensionist-
timer
Af Nina Hoel, Kvissel

Menighedsrådene fra Åsted, Kvis-
sel, Ravnshøj og Skærum invite-
rede til sommerfest onsdag den 
6. juni 2012. Godt 72 pensionister 
mødte frem til de to busser, der 
samledes ved Skærum købmands-
forretning, og herefter gik turen 
over Store Vildmose. 

Der blev drukket eftermiddagskaf-
fe på Fårup Skovhus. 

Herefter gik turen videre mod Jets-
mark Kirke. Her fik vi fortalt om de 
flotte kalkmalerier, som er blevet 
udført i 1400-tallet. Formentlig 
blev de kalket hvide i 1700-tallet. 
I 1911 blev kalkmalerierne afdæk-
ket, således at de kan ses af gæster 
og kirkegængere. Det er utroligt, 

at de er malet for mere end 500 år 
siden. Formentlig af mere end en 
kunstner på daværende tidspunkt. 
Vi var samtidig så heldige, at der 
var en meget ung organist (ca. 16 
år), der spillede dejlig musik på det 
nye orgel fra 1961-63. 
Senere gik turen til Nols sø, der var 
utrolig flot. Nu nærmede tiden sig 
til aftensmad, og vi kørte til Bier-
sted Kro, hvor aftensmaden var 
rigtig dejlig. 
Turen hjem gik stille og roligt.  

Vi havde en rigtig dejlig tur med 
Menighedsrådets udvalgte med-
lemmer, og vi siger TAK for arran-
gementet.
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Kvissel Pensionistforening 
inviterede til sommerud-
flugt torsdag den 14. juni.
Turen gik til Aalborg, hvor der blev 
spist en dejlig frokost på ”Casa 
Blance”. Efter frokost gik turen vi-
dere til ”Godthåb Hammerværk”. 
Her fik vi fortalt om områdets hi-
storie. Bygningerne startede som 
en papirmølle, men blev solgt i 
1858 til Zinks Fabrikker. Det var helt 
fantastiks at høre, hvordan man ar-
bejde med de mange maskiner og 
værktøjer. Det var imponerende 
at høre, hvordan ejeren fik bygget 
beboelseshuse til medarbejderne, 
således at de kunne bo i området. 
Der var en god café ved bygnin-
gen, og der fik vi eftermiddagskaf-
fe (og hjemmebagt kage).

Herefter kørte vi over Brønderslev 
Park, hvor vi fik en forfriskning, in-
den vi kørte hjem.

Ravnshøj Centrets venner in-
viterede til sommerudflugt 
den 7. august.
Turen gik forbi Linderum, Tårs, Vrå, 
Vrejlev Kloster og Børglum Kloster, 
hvorefter turen gik til Fårup Skov-
hus til en dejlig frokost.

Lidt efter frokosten kørte vi langs 
vestkysten mod Løkken, hvor vi 
holdt hvil, så vi kunne se Rubjerg 
Knude fyr og Mårup kirke. Det var 
meget blæsende (måske storm?). 
Mårup Kirke bliver ikke fjernet, 
fordi man ikke har penge nok til at 
få den genopbygget et andet sted. 
På en måde er det nok lidt trist, 
fordi såvel kirken som kirkegården 
er ”historie” for eftertiden. Det var 
også interessant at se Fyret, som 
man kunne se en del af den dag. 
Jeg har været der et par gange nu, 
men tidligere var der kun ”toppen” 
af se af Fyret. 
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Turen gik videre til Tårnby Gl. Køb-
mandsgård, hvor der blev serveret 
eftermiddagskaffe. Herefter var 
der mulighed for at se Købmands-
forretningen, hvor man kunne 
købe ”ting og sager”.

Alle sommerture er dejlige. Det er 
spændende for en københavner 
(som mig) at se alle de interessante 
områder, som aktivitetsgrupperne 
i Foreningerne finder. Det er også 
dejligt at høre de gamle historier, 
som fortælles ved bygningerne.
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holder normal trafik på stræknin-
gerne Frederikshavn - Skagen og 
Hjørring – Hirtshals.
Årsagerne til den indskrænkede 
trafik hoved strækningen fra Aal-
borg til Frederikshavn er kendt af 
de fleste.

Jernbane broen over Limfjorden 
blev d. 28. marts påsejlet af det fin-
ske containerskib M/S Ramona, og 
broen fik så store skader at fortsat 
kørsel på over Limfjorden ikke er 
muligt. Dette gav ikke kun gener 
for de Nordjyske brugere af banen, 
men også for det øvrig land, idet 
der var et antal tog der var ”stan-
det” nord for fjorden, og derfor 
manglede i den store køreplan.  
Disse tog er igen en del af lands 

Tog drift i Vendsys-
sel - hvor er den? 

Af  Per Jørgensen.

Sommeren og sommer gæsterne 
er igen kommet til Vendsyssel, tra-
fikken af de mange gæster kan ses 
på de nordjyske veje, og køerne 
ved Is Kioskerne når solen står højt 
på himlen.

Normalt giver de mange sommer-
gæster også øget aktivitet på de 
Nordjyske stationer.
Det er dog ikke tilfældet i år, hvor 
alt DSB togdrift nord for fjorden er 
indstillet, og der er udelukkende 
Nordjyske jernbaner der opret-
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køreplanen idet de ”strandede” 
tog er blevet overført til Sjælland 
via Sverige. Dette blev muligt da 
Stena fik opgaven at overføre to-
gene med færgen Stena Scan Rail 
fra Frederikshavn til Gøteborg.

Nu da uheldet var ude, så skete 
det på det rigtige tidspunkt, er 
der nogen der kunne påstå, idet 
Bane Danmark i begyndelsen af 
juni startede på den længe plan-
lagte opgave med renovering og 
ombygning af 75 km skinner at 
strækningen fra Aalborg til Frede-
rikshavn. En opgave der udover 
udskiftning af skinner og sveller 
skal renoveres 25 broer og 11 over-
kørsler.

Medens der er mange der venter 
på at togdriften igen bliver normal 
i Nordjylland, så er der dog nogle 
steder hvor der fortsat kører DSB 
tog, dog ikke i normal størrelse. 
På Kvissel station opretholdes tra-
fikken i model, i størrelse 1:87 hver 
onsdag aften, når FMJK - Frederiks-
havn Model Jernbane Klub holder 
klub aften. Her bliver alle kørepla-
ner overholdt til tiden.

Ombygnings aktiviteterne på klub-
bens forbilleder, de rigtige baner i 
Nordjylland, har givet inspiration 
til at der og på anlægget i Kvissel 
skal ske ombygninger og udvidel-
ser af banerne.
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Anlægget har forbillede i de baner 
der har været og er i Nordjylland, 
og de private baner altid har spil-
let en stor rolle i togdriften i Vend-
syssel, har det været en naturlig 
beslutning at banen til Hirtshals 
og Hirtshals station med tilhøren-
de havnebanegård vil genopstå 
i Kvissel, som det så ud i 70’erne, 
derudover vil en del af havnegade 
med korrekte modeller af huse og 
bygninger blive opført som en del 
af bane miljøet i Hirtshals.

Skagens banen vil også blive en 
del af anlægget i Kvissel, og klub-
bens udstillings anlæg vil blive op-
bygget med Skagen station og en 
del af strækningen fra Frederiks-
havn.

Udstillingsanlægget er lavet som 
et transportabelt anlæg, som bli-
ver brugt ved forskellige arrange-
menter og udstillinger, hvor klub-
ben er blevet inviteret til at vise 
anlægget. Deltagelse i julemarke-
det på Knivholt i Frederikshavn er 
efterhånden blevet en tradition.

Derudover bliver DSB strækningen 
mellem Hjørring og Frederikshavn 
bliver færdiggjort, og stationen på 
Kragholmen bliver opført, dog er 
der under planlægningen af dette 
bygge projekt blevet nødvendigt 
at tage hensyn til de pladsmæs-
sige forholdt under taget i Kvissel, 
og det er desværre ikke muligt at 
lave en model helt som forbilledet, 
men næsten.

Disse store udbygnings planer på 
Kvissel station er i gang sat, men i 
model verdenen er det som i den 
rigtige verden omkring os, ”Riget 
fattes penge” og da der ikke kan 
iværksættes, ufinansierede projek-
ter, må disse anlægsarbejder afvik-
les i en hastighed, som finansierin-
gen tillader.

I den virkelige verden omkring 
banen i Kvissel, bliver der talt me-
get om, at der fremover vil blive 
mangel på arbejdskraft, den situa-
tion er der også i model verdenen, 
hvor mangel på arbejdskraft, gør 
at byggeperioden vil tage længere 
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tid en ”drømmene vil”, men det vi-
ser sig nok at det kommer til at føl-
ges med de finansielle muligheder.

Under loftet på Kvissel station er 
der altid åbent hus, hver onsdag, 
og skulle der være nogle der går 
rundt med en skjult lokomotiv fø-
rer i maven, eller har andre skjulte 
drømme om at køre modeltog, 
men som måske ikke lige har plads 
der hjemme, eller er tvivl om hvor-
dan der startes op, så er der altid 
kaffe på kanden og tid til en ufor-
mel tog snak. 

Stations Perron

Gods Område
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Ravnshøj Skole - 
Forældreorientering
Af Erik Krag Pedersen, Skoleleder

Velkommen til det nye sko-
leår
Der er i år startet én børnehave-
klasse på 23 elever, og det endte 
heldigvis med, at der blev elever
nok til 2 førsteklasser. Sidste års 2 
andenklasser og 2 ottendeklasser 
er blevet lagt sammen til én 3.
og én 9. klasse. Vi er nu på 250 
elever. Vi fortsætter med morgen-
bånd og to skemaperioder.

For mange fritimer
Sidste skoleår var der en klasse,
der havde en del fritimer og man-
ge timer, hvor klassen blev under-
vist eller tilset af en anden lærer 
end den normale. Jeg er helt enig 
i, at det blev for mange timer og 
lover, at vi vil gøre en stor indsats 
for, at det aldrig gentager sig.
Normalt har vi en kvalificeret vikar
til at tage timerne, når lærerne er 
fraværende, og det vil vi selvfølge-
lig fortsætte med. Der vil dog sta-
dig forekomme enkelte situatio-
ner, hvor dette ikke er muligt, eller
at det ligefrem er bedst, at klassen
er sammen med f.eks. parallelklas-
sen.
Normalt ligger vi meget lavt m.h.t. 
fravær og aflyst undervisning.

Positivt fremmøde
Bedst du er her. Godt du kom. Vi
savner dig…..
Dette er bare nogle små eksem-
pler på hvad 6., 7. og 8. kl. har haft 
på bordet i den første uge efter 
sommerferien.

Ugen er gået rigtig godt. Eleverne 
har arbejdet med det overordnede 
emne ”positivt fremmøde” og har 
skullet lave film og plakater om 
emnet. Der har været hyret eks-
perter udefra, som har lært elever-
ne om blikfang, virkemidler og ty-
deliggørelse af budskab, når man 
arbejder med film, reklamer og 
plakater mm. Idéen har været, at 
budskabet skulle være, fra elev…. 
til elev. Hver klasse skulle bidrage 
med en enkelt plakat og en kort 
film med et tydeligt budskab.

Resultatet er blevet super flot. Ele-
verne har bare været dygtige til at
bruge det, de har lært. De to bed-
ste plakater bliver lavet i stort pro-
fessionelt format og distribueret til
andre skoler.

Emneugen var lavet som en kon-
kurrence, og 7.A gik af med sejren
og en pengepræmie, der skal gå til
at styrke fællesskabet i klassen.
Det var utrolig svært at finde en 
vinder. Alle klasser havde lavet 
et rigtig flot arbejde, som de kan 
være stolte af. Ugen blev finansie-
ret af penge fra et projekt, som 5 
af byens skoler deltager i. Det over-
ordnede mål er at mindske fravær 
og fremme ”positivt fremmøde”.
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Fint gennemsnit 
Vi kan være stolte af, at vi fik kom-
munens højeste gennemsnit til af-
gangsprøverne i sidste skoleår. Det 
blev på 7,3.

Ingen mad til Troldehøj
Børnehaven Troldehøj har opsagt
aftalen om levering af mad fra vo-
res kantine. Det er vi selvfølgelig
kede af, men stor tak for samarbej-
det igennem den tid, der er gået.

9. klasse på rystesammentur
9.klasse har været på kanotur med
overnatning på Uggerby Å.
Vejret var super, og alle synes, det
var en rigtig god tur.

Personalenyt
Umiddelbart før sommerferien tog
vi afsked med tre kolleger, pedel 
Gerner Jensen og lærerne Conny 
Matthiasen og Ole Rubak. De har 
valgt at gå på efterløn efter hen-
holdsvis 14, 37 og 39 års arbejde 
på skolen. 
De har på hver deres felt, ydet en 
kæmpe indsats for skolen. Gerner 
kan vi takke for, at skolen er ved-
ligeholdt og fornyet på bedste 
niveau. Ole har især på det musi-
ske område stået for utallige sko-
lekomedier og koncerter mm, og 
Conny har i mange år stået for bl.a 
elevrådet. De har alle tre været 
utrolig velvillige og hjælpsomme, 
når der skulle laves noget ekstraor-
dinært. Stor tak til Gerner,  Ole og 

Conny og held og lykke med frem-
tiden.
Jacob Lybechs vikariat er udløbet.
Tak til Jacob for veludført arbejde 
og tillykke med jobbet i Hjørring.   
Anita Elin er ansat som vikar for læ-
rer Charlotte Homann, som er gået 
på barselsorlov.
Jan Andersen og Trine Brobak 
Nielsen er det næste halve år an-
sat i en slags kombinationspraktik 
med timer både i fritidsordningen 
og skolen. Velkommen og god ar-
bejdslyst.
Helle Libak Pedersen er i forbindel-
se med omstrukturering stoppet 
som sundhedsplejerske på skolen, 
og Karin Hansen tager over. Karin 
har tidligere været på skolen.
Tak for den gode indsats til Helle 
og hjertelig velkommen og god 
arbejdslyst til Karin.
Mitzi Lunneman skal i en længere 
periode vikariere på skift for vores 
rengøringsassistenter, der skal på 
serviceassistentuddannelse.
Per Hugo Jensen er midlertidigt 
ansat som serviceleder.
Velkommen og god arbejdslyst til
Mitzi og Per.

Præsentation af ny vikar
Kære forældre
Jeg hedder Anita Elin og er ansat 
i Charlotte Homann’s barselsvika-
riat. Primært vil jeg være tilknyttet 
1.b som matematik- og idrætslæ-
rer samt som hjemkundskab- og 
idrætslærer på 4.-7.- klassetrin.
Jeg er 34 år og er gift med Anders. 
Sammen har vi tre børn, og vi bor i 
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Frederikshavn.
For to år siden blev jeg færdig på 
seminariet. Mine linjefag er mate-
matik, hjemkundskab, fysik/kemi 
og biologi.
Siden jeg afsluttede min uddan-
nelse, har jeg været tilknyttet 
Bangsbostrand Skole i Frederiks-
havn og Hedegårdsskolen i Brøn-
derslev. 
Jeg ser frem til et godt samarbejde 
med børn og forældre.
Mit indtryk af Ravnshøj Skole er al-
lerede godt, og jeg ser frem til en 
god tid her på skolen.
Med venlig hilsen Anita Elin.

Ny kommunal struktur
Vedligehold og rengøring af skolen 
og udenomsarealerne er overgået 
til kommunens ejendomscenter. 
Det betyder bl.a., at rengørings-
personale og servicemedarbej-
dere ikke længere er ansat på sko-
len. Deres arbejde bliver fremover 
koordineret og styret centralt. 
Formålet er bl.a. effektivisering og 
harmonisering.
Der går noget tid med at ”køre det 
hele ind”. Vi er selvfølgelig spænd-
te på, om vi kan beholde det ni-
veau, vi plejer at have.

Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Skovtyveri fra Skaftved
Christen Mønboe til Knivholt hav-
de den 17. september 1764 ved sin 
fuldmægtig Jens Haarup i Lindet 
stævnet Laurs Nielsen, der tjente i 
Ravnsholt, for retten for en begået 
ulovlig skovhugst i Skaftved skov.

Vidnet, (hvem vidnet er, kan vi ikke 
se på grund af beskadigelse af do-
kumentet, men det er en kvinde, 
alt tyder på, at det er fæsteren 
Palle Christensens kone), havde 
ved bækken set Laurs Nielsen tage 
7-8 stykker slagler og en økse, han 
havde under armen, hans medføl-
ger, havde nogenlunde det samme 
antal grønne slagler, men af hvad 
sort træ vidste vidnet ikke. Vidnet 
havde opfordret dem til at lade 
træet ligge. Dette forgik, medens 
der var kirkegang. Senere efter kir-
ketid samme dag så vidnet på den 
anden side bækken, men stadig 
på Skaftveds grund, Laurs Nielsen 
gå med et stort knippe slagler, og 
medfølgeren havde omtrent sam-
me antal.

Laurs Nielsen var gået fra Skaft-
veds ejendom, da hun bad ham 
derom, men han havde bukket 
dybt og sagt ”Farvel Madame”, og 
sagde derefter nogle ord, som vid-
net ikke kunne høre, han gjorde 



Side 19

ellers nogle dybe komplimenter 
med begge ender.

Palle Christensen fra Skaftved hav-
de set Laurs Nielsen i Ravnsholt 
med nogle nylig huggede slagler, 
hvor mange - og af hvad træ - vid-
ste han ikke. Tirsdag den 11. sep-
tember var Palle Christensen gået 
til Laurs Nielsen i Ravnsholt, og 
med hans husbonde Jens Olufsens 
hjælp havde han i kålhaven fundet 
18 gode hugne slagler, hvoraf de 
9 var af unge ege, og de andre 9 
af unge bøge. Jens Olesen i Ravns-
holt (det er åbenbart ”medføl-
geren”) blev sammen med Laurs 
Nielsen indstævnet under falds 
mål til 8.oktober 1764.
Jens Olesen fortæller, at Laurs Niel-
sen havde fortalt ham, at slaglerne 
var hugget i Jørgen Larsens ejen-
dom i Faurholt.

Jens Nielsen Kraft fortæller, at han 
hen på eftermiddagen søndag 
den 9. september havde set Laurs 
Nielsen gå gennem Skaftved skov, 
men intet bar med sig. Han så ikke, 
Laurs Nielsen begå nogen skov-
hugst. Jens Nielsen blev spurgt, 
om han ikke hørte Laurs Nielsen vi-
ste Palle Christensens hustru ud af 
skoven, og med hvad ord det ske-
te, og med hans gebærder? Vidnet 
vidste ikke noget at forklare herpå. 
Han havde heller ikke hørt Laurs 
Nielsen bruge usømmelige ord til 
Palle Christensens hustru.
Jens Haarup frafalder anklagen. 
Der bliver ikke mere ud af sagen.

Hvorfor sætte hele rets apparatet 
i gang med stævning, anklager og 
så videre. Det var jo kun en 
bagatel på 18 stykker træ på godt 
et par alens længde og måske et 
par tommers tykkelse, og det en-
der alligevel med, at man lader sa-
gen falde. 

Det var vel først og fremmest Møn-
boes trang til at markere, at det var 
hans ejendom, han ejede jo Skaft-
ved som fæstegård, og at der ikke 
var nogen, som havde ret til at 
tage noget i ”hans” skov, selv om 
det var nok så ubetydeligt.
Vi må dog også huske, at tyveri på 
den tid var en meget alvorlig for-
brydelse (tiderne har ændret sig), 
og derfor blev der rejst sag ved 
retten med, hvad det indebar. 

Hvad skal en tjenestekarl med 18 
stænger træ af den størrelse? Har 
det været meningen, at han ville 
lave plejler til brug ved tærskning 
af det træ, han har stjålet, og se-
nere sælge dem. Det får stå hen 
i det uvisse, men som vi tidligere 
har fortalt om i Skrå‘en (september 
2009), blev der stjålet elletræ i Mo-
sens skov, også af tjenestefolk, træ 
som kunne bruges til at lave træ-
sko af. Det må have været muligt 
for dem at lave penge uden om 
deres tjenesteforhold. Måske er 
begrebet ”sort arbejde” også no-
get, man kendte til den gang.  
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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

11/9:  Høstfest - middag kl. 18
16/10: Aftenbanko kl. 18
6/11:  Mortens Aften - middag kl. 18
1/12:  Julefrokost kl. 13
11/12: Julebanko kl. 13

3. tirsdag i måneden:
- aktivitetsudvalget arrangerer banko kl. 13.00 - ca. 16.00
- dog ikke i december

Kvissel
10/9, 8/10, 5/11, 10/12: Pensionistforeningen arr. Banko kl. 13
4/9: Pensionistforeningen arr. Linedans hver tirsdag kl. 10 og 13 
20/9, 25/10, 15/11: Pensionistforeningen arr. fællesspisning kl. 12
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Egnsarkivet for Aasted Sogn
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: 14. og 28. september, 12. og 26. oktober, 9. og 23. november og
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - 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 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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KRIRF - Haltider i Ravnshøjhallen sæson 2012/2013

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16-17 Håndbold 
U12 drenge

16.00-19.00
Floorball U9/11

Floorball 
U13/U15

17-18 Floorball
U13/15

U9/11
Floorball

U6 / U8 D/P
Håndbold

Floorball 
U13/U15

18-19 Floorball
U13/15

U/7
Floorball

18.30-20.00
Damesenior

18.30-  
Unge herre- 
senior

19-20 Håndbold 
Unge herre-
senior

Badminton Damesenior Unge herre-
senior

20-21 Håndbold 
Unge herre-
senior
20.30

Badminton Badminton
Motion

Herresenior
” De gamle”
Kamp kl 20.30

21-22 Badminton
Motion

Herresenior
” De gamle”
Til 21.45

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


