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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 
Når bladene falder, bliver dyrene mere synlige i naturen. Her har Jens Lar-
sen, Ravnshøj, portrætteret ræven i gang med at holde sin pels ren. 
 

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

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby,  -  Tlf.: 98 47 30 40 

- eller på e-mail: linda.rath@skaerum.net 
Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 2. februar 2007. 
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Hva’ sker der med Fællesvirke Vest? 
Med det nye Distriktsudvalg er nærdemokratiet for alvor kommet til  
oplandet - det er i alt fald hvad vi forventer.  
Har Fællesvirke Vest så udspillet sin rolle? Vi må se, hvad tiden bringer - 
hvad generalforsamlingen mener om sagen - det må være det rette forum, 
der skal afgøre det.  
Set fra min side så vil der forsat være behov for at foreninger med mel-
lemrum mødes og udveksler synspunkter - dialog er vejen til ideer og ud-
vikling.  
Og så må vi ikke glemme Skråen, som jo også er en vigtig opgave for 
Fællesvirke Vest. 
Her ved årets slutning vil vi gerne rette en tak til dem, der trofast møder 
op og står for at folde og pakke Skrå-en, så bladet kan komme ud til læ-
serne. 

- af redaktionen, Jørgen Steengaard 
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Tilløb til energikrise 
- af Bjarne Haugaard Madsen 

Den 28. juni 1723 indgav mons. Claus Pedersen, fuldmægtig ved Knivholt 
gods, på vegne af godsejer Hans Arenfeldt til Knivholt og Christopher 
Mumme, sognepræst i Åsted og Skærum sogne, stævning mod en lang 
række af  borgerne i Åsted. De formastelige havde tilladt sig at grave tørv 
til eget forbrug i en tørvegrav anlagt ved søen i Åsted. Der blev på stedet 
nedlagt forbud mod at fjerne de allerede gravede tørv, som stadig befandt 
sig i området, samt mod at fortsætte tørvegravningen i fremtiden. 
Begivenhederne fandt sted før de store landboreformer senere i århundre-
det. Så at sige al jord og alle bygninger overalt i landet tilhørte et eller an-
det gods. I Åsted så det ikke anderledes ud. Beboerne var fra en side af 
fæstere, hvad enten de beboede en gård eller blot et lille hus med en ussel 
plet jord. Fæstebrevene, der gav beboerne retten til boligen og dyrkningen 
af jorden, pålagde dem en række forpligtelser: så som et antal årlige ar-
bejdsdage på godset, betaling af fæsteafgift i kontanter og/eller naturalier, 
vedligeholdelse af de fæstede bygninger med mere.  
Pligterne var mange og rettighederne var få. Det var således på det strenge-
ste forbudt at fælde træer i godsernes skove. Herom vidner en lang række 
af tilfælde, hvor det kunne komme så vidt, at fæsteren blev sat fra gården, 
hvis han blev afsløret i at have forgrebet sig på et par træer. Men hvad 
skulle folk så fyre med - hvordan skulle de kunne lave mad og holde var-
men i de uisolerede rønner i de kolde vintre? Det var tilladt at samle ned-
faldne grene i skovene, og desuden kunne man slå lyng på hederne og fyre 
med denne, men lyngen skulle også bruges til vinterfoder til kreaturerne.  
Men tørvene da, hvem havde ejendomsretten til dem? Området omkring 
søen var landsbyens fælled, det vil sige fælles jord, men da beboerne ikke 
selv ejede jord, kan der ikke herske tvivl om, at fælleden tilhørte, dem, der 
havde rejst sagen. Men, det ser ud til, at godsejerne har været uvidende om, 
at tørvejorden eksisterede, - i modsat fald ville der være taget højde herfor i 
fæstebrevene. 
Men nu tog begivenhederne fart. Jørgen Bille til Ellinggaard og Lengsholm 
samt Steen Hondorph Arenfelt til Lerbæk og Skaarupgaard hører om sa-
gen, og da de også ejer jord i Åsted, stævner de ligeledes Åsted-boerne for 
at få en bid af kagen. Det kan ikke være mange, der gik ram forbi, de var 
der alle sammen: Niels Christensen i Bjørnsgaard, Christen Nielsen i Kro-
gen, Jens Nielsen i Søndergaard, Peder Jensen, Christen Horn, Laurs Pe-
dersen, Kirsten Pedersdatter, Sidsel Torsdatter, Morten Væver og så videre. 
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Selv degnen Rasmus Galskyt, der tilmed bar titlen Sr. (seigneur) blev sig-
tet. 
Rettens første skridt var at udpege Stygge Svendsen af Købstrup, Christen 
Sørensen i Skaftved, Christen Sørensen i Annexgaarden i Gærum og Gre-
gers i Sveje til at syne tørvegravene. Der stævnes også en række vidner: 
Steffen Nielsen i Lindetskrog, Peder i Myrslottet, Jens Nielsen i Åsted, 
Michel Jensen i Ravnsholt, Laurs Pedersen i Faurholt med flere. 
Synsmændene aflagde rapport den 8. juli 1723. De gravede tørv blev op-
regnet i læs, Christen Bjørnsgaard havde således 8 læs liggende, Kirsten 
Pedersdatter 7 læs, Anders Vestergaard 8½ læs, Sissel Christensdatter 5 
læs og så fremdeles. Præstegaarden toppede listen med hele 22 læs, me-
dens Maren Andersdatter og Christen Horn havde henholdsvis 1½ og ½ 
læs. Det kan forekomme mærkeligt, at der blandt de sigtede var kvinder i 
en sådan sag, formodentlig har det drejet det sig om enker, ellers var kvin-
derne temmelig anonyme i den tid. Rapporten omfattede desuden en opmå-
ling af selve mosen samt en redegørelse for, hvad der var af spor efter såvel 
den nyligt foretagne som tidligere års tørvegravning. Direkte adspurgt hav-
de flere – heriblandt til stor forargelse ”etatsråd Billes egen tjener -  ind-
rømmet og vedgået” at have fortaget tørvegravning og været med til at 
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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: BJARNE NIELSEN 
 MEJLINGVEJ 27, KVISSEL 
 9848 4233 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 
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anlægge tørvegravene. Som forsvar fremførte Åsted-boerne, at der i Åsted 
fælled ikke fandtes andet vand end det, der forekom i søen og i tørvegrave-
ne, og at det i tørre perioder kunne knibe med vandstanden. Vandet var jo 
en nødvendighed til kreaturerne og måske også i en vis udstrækning til 
brug for husholdningerne i øvrigt. Tørvegravningen blev derved en metode 
til at sørge for, at der kunne samles tilstrækkeligt med vand. 
Hvordan reagerede de gode Åstedfolk så på sigtelserne og på udsigten til 
en vinter uden tørv? Var de brødbetyngede, harme eller måske direkte trod-
sige og oprørske? Tilsyneladende tager de sagen stille og roligt, de havde 
nemlig handlet i god tro. Der gøres da heller ingen forsøg på at benægte 
noget. Sagen får da også en afslutning uden nævneværdige konsekvenser 
for de sigtede. Den 23. august 1723 fandt retten det bevist, ”at der siden 
Arilds tid har været gravet tørv i Åsted bys fælles mose, dog skal de by-
mænd, der senest har gravet tørv, af hensyn til kreaturerne kaste gravene 
til.”  
Tørvegravningen havde altså fundet sted så længe, at Åstedfolkene havde 
vundet hævd herpå, selv om jorden givetvis juridisk set ikke tilhørte dem. 
Hermed blev såvel denne som fremtidige vintres brændsel altså reddet, og 
en energikrise undgået. Man kan sige, at det var en klog dom, idet herre-
mændene og præsten, der havde rejst sagen i hvert fald delvis undgik at 
tabe ansigt i og med, at det blev påbudt, at gravene skulle jævnes ud efter 
brug. 
Man kan måske undres over præstens rolle i denne sag. Men sagen var, at 
Mumme selv ejede jord ved søen (gården Mummetoften er opkaldt efter 
ham). Desuden ejede kirken ud over præstegården to mindre ejendomme i 
området. Så præsten har absolut haft part i sagen. Men hvordan bekom det 
sognebørnene, at deres præst på den måde lagde dem hindringer i vejen 
med hensyn til at sikre sig vinterens brændsel? Ikke nok med, at han stod 
last og brast med herremanden, han opførte sig jo nærmest som herremand! 
Og hvem ved – måske var det ham, der som lokal mand havde gjort herre-
manden opmærksom på, at tørvegravningen foregik lige uden for kirken? 
Mon ikke mange af kirkegængerne under den følgende søndags gudstjene-
ste, til stor irritation for præsten, har siddet med et lille sigende smil? Sva-
rene er for længst gået i glemmebogen, men givetvis har sagen ikke været 
befordrende for forholdet mellem menighed og præst i tiden her efter.  
Når man kører gennem Åsted i dag, er der ikke meget tilbage af søen, og 
man kan tænke, at det var stor ståhej for ingen ting, men dengang har det 
været en sag af absolut vital betydning.  
Kilde: Protokol for Horns og Vennebjergs herredsting. 
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Skærum Sogneforening 
- af Alice Schneider, bestyrelsen 
Spissammenaften. 
27. oktober havde Sogneforeningen inviteret til spissammenaften i Borger-
nes Hus i Skærum. 
Der var en rigtig god og fornøjelig stemning med deltagelse af 46 voksne 
og 28 børn. Maden, der var tilberedt af Monika Nielsen og Jette Bertelsen 
smagte rigtig, rigtig godt. Mens de voksne samlede sig om kaffen, fik bør-
nene vist tegnefilm, hvilket de fandt sjovt. Der var også for de voksne, der 
kendte til Skærum og omegn, en konkurrence lavet af "Det Bette Arkiv". 
Den handlede i år om gamle stednavne, som er på vej til at blive glemt. 
Det var et vellykket arrangement, og vi ser fem til en gentagelse til næste 
år. 
Foredrag i  Skærum 
Den 7. november havde Skærum Sogneforening besøg af kørestolsbruger 
Jens Petersen fra Sønderjylland som fortalte om livet set fra en anderledes 
øjenhøjde. 
Det var en god oplevelse for de ca. 20 mennesker, der var mødt op, at høre 
om en mand, der med livsmod og på en lidt galgenhumoristisk måde kunne 
fortælle om at være handicappet efter en arbejdsulykke siden 1975. 
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbent tirsdag til søndag  
      fra kl. 10 - 17 
Besøg den hyggelige julestue på den gamle 
gård fra 1836, hvor det myldrer med store og 
små nisser.  -  Her finder du også  kravlenis-
ser, julepynt, adventskranse, juledekoratio-
ner, dekorations-materiale, 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: 
ninna@dybrojuleland.dk 

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

Vi holder åbent  
til og med 23. december. 

Mandag lukket. 

Stort udvalg i nobilis- og normanns-
gran til juletræer og pyntegrønt. 

Tag med juletraktoren i skoven og 
fæld selv dit eget juletræ. 

Foreninger, selskaber, familie-,  
klasse-  og  firmaudflugter er   
velkomne - også om aftenen. 

Ring og aftal en tid. 

Aktiviteter i Juleland: 

Bolche fremstilling. 
Filtning. 
Lav adventskranse og 
dekorationer med hjælp 
fra dekoratør. 
Se datoer i dagspressen. 
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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 
16.00-17.00 Pige lilleput   (96-97) 
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
20.45-22.00 Dame senior  (kun lige uger) 
20.45-22.00 Herre ynglinge  
Onsdag 
16.00-16.45 Nybegyndere   (00-02)  
16.00-17.00 Mini   (98-00)  
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
19.00-20.30 Dame senior 
Torsdag 
20.30-22.00 Herre ynglinge 
 

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 onsdag 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. 
 

Kvissel Pensionistforening 
Forårssæsonen starter den 8. januar. 
Mandage i lige uger:  Hyggeeftermiddag i Fritidshuset. 
Tirsdage i ulige uger:  Line-dance i Fritidshuset. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 

Tirsdage i gymn.sal: Spring - Fra 1.kl. og opefter kl. 16.30 
 "Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. -  kl. 18.00 
 Effect kl. 19.00 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 "Springlopper". Drenge 4 år - bhv.kl. kl. 18.00 
Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl. 16.30 
 Kids-aerobics - Fra 1.kl. og opefter kl. 18.00 
 MBL (mave-baller-lår) 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. 
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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
11. december 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens juleafslutning med bankospil. 

14. december 2006, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Vi synger julen ind sammen med deltagere fra sangkor. 
Arrangør: Menighedsrådene. 

17. december 2006, kl. 14.30 -  Skærum 
Borgernes Hus holder juletræsfest for børnene. 
19. december 2006, kl. 20.15  -  Ravnshøj 
Julehygge i Væksthuset  -  Ravnshøj Gymnastikforening. 
28. december 2006, kl. 18.30  -  Kvissel 
Børnenes juletræ  på stationen - tilm. senest 27/12 kl. 12 på 98 48 46 44. 
Arrangør: Kvissel borgerforening. 
19. januar 2007, kl. 14.30  -  Åsted præstegård 
Natur og grønne områder i Ny Frederikshavn kommune - ved Bo Storm. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
26. januar 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Ølsmagning v/ Jacob Gislund. Tilmelding senest 19/1 på 98 47 37 87. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
31. januar 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
Fra ærkekøbenhavnerdreng til landbrugsassistent - ved Jens Danielsen. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
06. februar 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Fællesvirke Vest afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 
06. februar 2007, kl. 19.00  -  Kvissel 
Kvissel borgerforening afholder generalforsamling på den gl. station. 
9. februar 2007, kl. 14.30  -  Åsted præstegård 
Fra tørvedreng til prædikestol - foredrag ved Mads Harder, Hasseris. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
13. februar 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Skærum Sogneforening afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 
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22. februar 2007, kl. 18.00  -  Kvissel 
Gule ærter og efterfølgende generalforsamling i Pensionistforeningen. 
28. februar 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
”En sjov kristen én” - ved Hans Søren Dahl, kendt fra Café Hack. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
14. marts 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
Syng sammen - fra den nye højskolesangbog - ved Jørgen Nabe Nielsen. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
18. marts 2007  -  Ravnshøj 
Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. 
Arrangør: Ravnshøj Idrætsforening. 
 

Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 

Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter 
Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. 
Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. 

Annoncer i Skrå-en 
- af redaktionen 
 

Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 380 kr. for 1 år. 
Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. 
 

Tegning af nye annoncer 
kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest 
Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 48 52 46  -  E-mail: viking@holm.mail.dk 
 

Ændring af eksisterende annoncer 
kan ske ved henvendelse til 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 47 30 40  -  E-mail: linda.rath@skaerum.net 
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Distriktsudvalget 
- af redaktionen 
Så fik vi valgt repræsentanter til det nye kommunale Distritksudvalg. Med 
hele fire personer fra vores opland må man sige, at vi bliver godt repræsen-
teret. Skrå´en iler med et tillykke og god arbejdslyst til: 
     Bent Nygaard Olesen, valgt i Skærum / Trøderup 
     Ove Christensen, valgt i Aasted / Rydal 
     Svend Brassøe, valgt i Kvissel, og 
     Jørgen Steengaard, valgt i Ravnshøj. 
Lidt om Distriktsudvalget 
Hvad kan vi forvente os af distriktsudvalget, og hvad er historien bag dette 
udvalg? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål, så godt vi nu kan, for det 
er jo et nyt udvalg - og det er helt uvant for kommunen at skulle have et 
formelt talerør for hele oplandet. 
Historien bag udvalget begynder faktisk i vores eget lille opland. For mere 
end et år siden nedsatte Fællesvirke Vest en arbejdsgruppe som skulle for-
søge at skabe et samarbejde med alle landdistrikter i den nye Frederikshavn 

 

”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 
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Kommune. Til arbejdsgruppe meldte sig Anne Mette Holm, Ove Christen-
sen og Jørgen Steengaard. Gruppen fik kontakt med borgerforeninger i 
Skagen og i Sæby. Arbejdsgruppen blev udvidet og målet stod klart: Der 
skal etableres et Fællesråd som samler oplandets interesser i forhold til 
kommunen. Formålsbeskrivelser og meget andet blev udarbejdet. Der blev 
afholdt borgermøder, og kommunen kom på banen. Det nye byråd beslutte-
de at nedsætte et Distriktsudvalg (sådan kom det til at hedde), som skal 
beskæftige sig med forhold der vedrører oplandet. Arbejdsgruppen holdt 
møder med kommunen - og alle arbejdsgruppens ønsker blev imødekom-
met, både med hensyn til, hvad distriktsudvalget skal beskæftige sig med - 
og hvor mange der fra oplandet skal sidde i udvalget. Det blev til 26 perso-
ner - stort set svarende til antallet af oplandsbyer - samt tre politikere. 
Hvad bliver så Distriktsudvalgets opgave? Hovedopskriften for udvalget 
er, at det skal være bindeled mellem oplandsbyer og Byrådet, og skabe 
dialog og samarbejde om kommunens politik for oplandet. 
Gennemgående ord er dialog og samarbejde. Men hvad er det så, der skal 
samarbejdes om? Kort kan det siges med tre ord: Udvikling, livskvalitet og 
hensyn. 
Udvikling spænder vidt. Lige fra erhvervsudvikling og turisme til nye 
aktiviteter. Et godt eksempel ser vi i Ørtoft, hvor man ved hjælp af bl.a. 
EU-midler har etableret et klatrecenter - til gavn for de unge - men det har 
sandelig også trukket mennesker til den lille by. 
Livskvalitet kan forstås bredt. Det kan f.eks. handle om, at der er pas-
ningsmuligheder til børnene, og at man kan bo og handle, når man bliver 
ældre. At der som eksempelvis i Lyngså er lavet et grønt, blomstrende 
område med bænke ved åen, hvor man kan mødes til en lille snak om hver-
dagens fortrædeligheder. 
Hensyn handler om at man socialt er noget for hinanden - i eksempelvis 
foreninger, - at man vogter over miljøet og værdierne i naturen. 
 
De eksempler, der er nævnt, stammer fra Sæby. Her har man med kommu-
nale og EU-midler sat mange givtige projekter i søen. Det håber vi også 
bliver tilfældet i vores nye kommune. Det ser ud til, at der vil tilfalde EU-
midler til vores område - og så må vi arbejde for, at der også afsættes kom-
munale midler til oplandet. 
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Tak for lån 
- af  spejderlederne i Skærum, indsendt af Jesper Mygind 
Endelig skete det. Overnatning i spejderhytten sammen med spejderkam-
meraterne og, nå ja, spejderlederne. 
Spejderne i Skærum holdt deres halvårlige spejderweekend. Med hensyn 
til antallet af spejdere og køjepladser i spejderhytten blev de, som i foregå-
ende år, delt op i bævere og ulveunger. Det giver klart mere ro for børnene 
og mere tid til det enkelte barn.  
Forventningsfulde stod bæverne, om fredagen, klar til overnatning. Her 
skulle overnatning tages bogstaveligt. Når vores spejdere skal overnatte, 
behøver lederne ikke bede børnene om at rigge deres køjer. De ville vælte 
ind, hvis de kunne, for at gøre klar til natten. Der er mange hensyn at tage 
til, hvem der skal sove hvor, og til sidst går det, når børnene har gjort brug 
af kompromisets kunst. Og nu hvor vi taler om at sove. Børnene må have 
haft en hård uge. De gik i seng mellem kl.10 og 11 og faldt i søvn hurtigt, 
til dels hjulpet på vej af Jespers traditionsrige bog: Desmerdyret Rikki Tik-
ki Tavi. 
Aftenen gik med leg, bål, snobrød og de pligter der følger med, når mange 
er sammen. Børnene kan og vil godt, når de bliver spurgt. Andreas Larsen 
og Andreas Mygind meldte sig frivilligt til at tage opvasken. Det er dejligt 
med hjælp, også selv om de ikke kunne nå op til bordet. Det er jo hele tan-
ken ved det, vi laver. 
Næste morgen skulle vi have været på tur og opleve naturen. Et gevaldigt 
uvejr holdt os dog hjemme et par timer. Uhyggeligt og alligevel lidt spæn-
dende. Hele flokken stod tæt sammen i læ af hytten for regnen. Da torden 
var ovre, indbød det våde græs, til det børn er gode til - kure i græsset ned 
af bakken er altid sjovt, og jord med masser af vand giver det dejligste 
mudder, lige til at kaste på hinanden. Efter vejret klarede op blev det til en 
lille tur i de nærmeste omgivelser. Her blev talt, kigget på naturen og 
smagt på hyldebærrene. Høsten af efterårets afgrøder blev desuden samlet 
ind til brug ved høstgudstjenesten om søndagen. 
Lørdag var skiftedag og Lone udtalte med entusiasme: Så er vi klar igen. 
Som ved bæverne for ulveungerne ind for at gøre klar til natten. Ulveun-
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gerne skulle af sted. Men hvorhen? Gætterierne var mange. Af sted gik det 
mod Øntoft ved Sæby, hvor der ventede et 10 meter højt tårn, der skulle 
bestiges. Faktisk var der 3 tårne med forskellige sværhedsgrader, og hvis 
man nåede toppen, skulle man ringe på en lille klokke. Her skulle børn og 
voksne overvinde deres egne grænser. Bare det at hænge nogle få meter 
over jorden, kan i sig selv være skrækindjagende. Alle havde en god ople-
velse og fik udfordret sig selv. Der var sikkerhedsinstruktører på, og efter et 
par timers klatring var det godt at komme hjem til den varme mad.  
Om aftenen var der hygge om bålet, hvor Hanne gik i gang med sin klare 
sangstemme, og snart fulgte flere med. Leg i mørket med lommelygterne er 
også altid populært. Også ulveungerne gik forholdsvis tidligt i seng og igen 
en rolig nat for de voksne. Det er ikke sket før, at begge hold faldt så tidligt 
i søvn. 
Søndag skulle hytten og området ryddes op før afgang til høstgudstjenesten 
i Skærum Kirke. Vejret var det bedste sensommervejr, og da kirken er i 
gåafstand, lagde hele flokken ud i rask trav. Spejderne var med til at lægge 
de indsamlede efterårsafgrøder frem, og det var en stemningsfuld høstguds-
tjeneste med efterfølgende kirkekaffe. 
Det var nogen trætte og tilfredse spejderledere, der klarede det sidste og 
nød en meget stille og rolig frokost, før de også skulle hjem. Gitte sørgede 
som sædvanligt fortrinligt for den gode kost til hele spejdergruppen. Uden 
dig ville der ikke være nogen helte blandt os. En stor tak til Daniel der igen 
havde stillet sig selv og bil til rådighed, så vi kunne komme rundt. Og til jer 
forældre: Tak for lån af jeres dejlige børn. 

Gammel Dans(k) - til fest 
Familiefest - Firmafest - foreningsfest 

Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til  danse 
og musik fra den gamle, danske tradition. 
• Festligt og sammenrystende  
• I får Jer rørt og samler ekstra appetit.  

Kontakt Mogens Holm  på  9848 4393 
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Borgernes Hus 
- af Bent Nygaard Olesen, bestyrelsen 
Loppemarkedet den 29. oktober var en succes med 500-600 besøgen-
de. Der blev handlet flittigt, og loppemarkedet lukkede med et pænt resul-
tat. 
Bankospillet den 3. november havde 110 deltagere, og der blev spillet 
om 113 sponserede gaver, så der var gode chancer for gevinst. Huset vil 
hermed gerne rette en tak til sponsorerne. 
Renovering af Huset 
Borgernes Hus har modtaget 250.000 kr. fra kommunen til renovering af 
Huset. Pengene vil først og fremmest blive brugt på energibesparende for-
anstaltninger, herunder udskiftning af oliefyr, efterisolering og ny tagbe-
klædning. 
Se kommende arrangementer i Lokalkalenderen og på www.skaerum.net. 
 

Ravnshøj-Nyt 
- af Jørgen Steengaard, Borgerforeningen 
Byggeri i Ravnshøj 
Tæt på Ådalen i kvarteret omkring Hanetoften ligger der i bakkerne det 
skønneste område, som blev solgt til et byggefirma i Hjørring. Der skulle 
bygges andelsboliger. Byggeplanerne og husenes udseende gav anledning 
til megen debat, og nu er planerne skrinlagte. I stedet sker der en udstyk-
ning til parcelhuse. 
Høj hastighed - et problem mange steder. 
Målinger af hastighed viser, at der mange steder køres for hurtigt. Det gæl-
der f.eks. på Hjørringvej gennem Ravnshøj. Her har Amtet lavet indsnæv-
ring af vejen både øst og vest for byen samt et vejbump ved Troldehøj. 
Velkendt er det også, at der køres stærkt gennem Åsted. Kommunen er 
endelig blevet overbevist og vil nu i kontakt med borgerne. 
På Møllevej i Ravnshøj arbejder beboerne også på muligheder for at dæm-
pe farten. Man håber, at skiltning får trafikanterne til at tænke sig om en 
ekstra gang. 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 
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Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammen-
lægges?           - af Kristian N. Thomsen, formand, RIF 
I skrivende stund er vi nu nået ind i november måned, og fodbolden – 
udendørssæsonen – er slut for i år. Det blev på mange måder en anderledes 
sæson, end vi plejer at have. 
Der har i mange år været samarbejde mellem Ravnshøj IF og Kvissel IF 
vedr. ungdomsfodbolden. Dette samarbejde fortsatte også i 2006. Til gen-
gæld var det nyt, at samarbejdet blev udvidet til også at gælde for senior-
fodbolden – og hvordan gik det så? 
Beslutningen blev truffet i sensommeren/efteråret 2005, og her kom vi alle-
rede i tidnød i forhold til at få lov til at lave holdfællesskaber. Det skal 
nemlig godkendes af JBU, og her var tidsfristerne overskredet. Det lykke-
des dog alligevel at få lov til at lave fælles hold gældende allerede fra sæ-
sonen 2006. Da vi nu var i tidspres betød det også, at der var praktiske ting, 
der ikke nåede på plads. Det er dog vores indtryk, at disse opgaver / pro-
blemer er løst i løbet af sæsonen, ikke mindst fordi begge klubber har gjort 
meget for at samarbejdet skulle lykkes. 
Nu er vi som nævnt nået så langt hen på året, at der har været afholdt eva-
lueringsmøder klubberne imellem. Klubberne er også enige om at fortsætte 
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samarbejdet uændret i 2007. Det vil sige, at det stadig er 2 klubber, der dog 
samarbejder på al fodbold. 
Hermed tilbage til overskriften: 
Vi har i løbet af året fået mange tilkendegivelser vedr. samarbejdet. Der er 
delte meninger. Der findes medlemmer – givetvis i begge klubber – der 
synes, at det skal forblive 2 klubber, og med hver sin fodboldafdeling. 
Andre medlemmer har givet udtryk for, at de mener, at klubberne skal tage 
skridtet fuldt ud, og arbejde hen imod en egentlig sammenlægning. 
Det er dog en stor beslutning – uanset hvad der arbejdes hen imod – og 
derfor har vi i Ravnshøj IF besluttet, at det skal drøftes på den årlige gene-
ralforsamling, der afholdes i begyndelsen af 2007 (iflg. vedtægterne senest 
den 15. februar). 
Det er ikke nogen hemmelighed, at generalforsamlingen normalt ikke er 
det store tilløbsstykke. Vi håber dog, at når der kommer så vigtigt et punkt 
til debat, vil det få flere af klubbens medlemmer – byens borgere – til at 
møde op, og give deres mening til kende. Vi synes, at det er vigtigt for be-
styrelsen, at have et ordentligt grundlag at arbejde videre på – uanset hvad 
flertallet bestemmer.                                                        (forts. næste side) 
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Vi skal dog understrege, at der ikke kommer nogen endelig vedtagelse af 
sammenlægning eller ej på den kommende generalforsamling. Punktet bli-
ver taget med til debat, så bestyrelsen eller et udvalg kan arbejde videre ud 
fra, hvad flertallet giver til kende. 
Skulle der være flertal for en sammenlægning, er der regler i vores love / 
vedtægter, der beskriver, hvordan det skal gribes an. 
Så allerede her en stor opfordring til medlemmer – byens borgere: Mød op 
når Ravnshøj IF kalder til generalforsamling, så bestyrelsen har en ordent-
lig opbakning til det videre arbejde – sammenlægning eller ej. 
En anden stor udfordring er kommunesammenlægning: Hvordan bliver 
tilskudsordninger i ny Frederikshavn kommune? Klubben vil deltage aktivt 
i de møder, der afholdes henover vinteren, så vi kan arbejde aktivt på, at 
tilskudsordningerne ikke forringes. En evt. nedskæring vil uden tvivl resul-
tere i færre aktiviteter eller større medlemsbetaling – og det vil i givet fald 
komme til at gælde for alle medlemmer – ”små som store.” 
Til slut skal lyde endnu en opfordring til at deltage i debatten vedr. samar-
bejdet med Kvissel IF. Mød op på generalforsamlingen. Se tidspunktet på 
www.ravnshoj-if.dk, infokanalen og i dagspressen. 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.  
Ravnshøj Idrætsforening, Kristian Thomsen. 
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Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 66 88 

Mail: admin@basta-it.dk Hjemmeside: www.basta-it.dk 

Installation af hardware og software 
Gendannelse af mistede data 

Rådgivning 
Programmering 

Hjemmesider 



 

 24 


	Forsiden
	Indhold
	Hva’ sker der med Fællesvirke Vest?
	Tilløb til energikrise
	Skærum Sogneforening
	Lokal-kalenderen
	Faste arrangementer
	Øvrige begivenheder

	Annoncer i Skrå-en
	Distriktsudvalget
	Tak for lån
	Borgernes Hus
	Ravnshøj-Nyt
	Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammenlægges?

