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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 
Der findes mange vejr-varsler om planter og dyr - også om pindsvinet, 
som Jens Larsen, Ravnshøj, har tegnet til dette nummers forside. 
 

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 3. november 2006. 
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Efterår på vej 
Redaktionen har fået mange positive tilkendegivelser om sommerens by-
fester i lokalområdet. Dem vil vi gerne bringe videre til Skrå-ens læsere 
med en tak til de foreninger og frivillige, der har lagt et stort arbejde bag 
arrangementerne. 
Nu går sommeren på hæld. Det er vemodigt, men vi kan se frem til at for-
eningslivet i vores lokalområde står klar med mange spændende aktivite-
ter, lige fra idræt, socialt samvær og spejderarbejde til arkivernes fordy-
belse i lokalhistorien. 
I Skrå-en er vi altid parate til at fortælle om foreningerne og deres arrange-
menter. Derfor - gør brug af os og kom ud med jeres budskab.  
Fortæl om jeres forening og jeres arrangementer, så både ”gamle” beboere 
og tilflyttere til lokalområdet kan følge med i, hvad der rører sig her, hvor 
vi bor. 

- Redaktionen. 
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Kvissel Byfest 
- af Jytte Høyrup, Kvissel Borgerforening 
Kvisselborgerne støttede byfesten. 
Efter 3 gode sommerfestdage, hvor selv vejret var nogenlunde i feststem-
ning, kan arrangørerne nu læne sig tilbage og glæde sig over arrangemen-
tet. Den overordnede glæde skyldes især, at det blev en fest hvor borgerne 
støttede fantastisk op. 
Torsdag var der mange, der først overværede at Kvissel Grand Oldboys 
spillede 0-0 mod Dybvad, og ved det gratis sildebordsarrangement var der 
så god søgning, at ekstra bord måtte stilles frem. Sømandssangene fra Sko-
magerduoen gav stemning, og først da alle var på plads indenfor i teltet, 
tog regnen for alvor fat udenfor. 
Sankt Hans aften var velbesøgt og forhenværende viceskoleinspektør Ej-
vind Larsen leverede en god båltale. Aftenen var tør og lun og der kom god 
omsætning i æbleskiverne, som blev solgt i teltet. 
Lørdag eftermiddag var der også mange der lagde vejen omkring festplad-
sen for bl.a. at se damefodbold, og lørdag aften var der 82 spisende gæster i 
teltet. 
Også her var det borgerne i byen der tegnede billedet, mens idrætsforenin-
gens aktive spillere var i mindretal. 
Stemningen var god, baren havde en fin omsætning og MOJO's spillede de 
gode gamle slagere, som alle kunne synge med på og danse til. 
Søndag stod i oprydningen tegn og endnu engang var der opbakning. 
Kvissel borgerforening fik på den måde indfriet alle ønsker, om at være 
medvirkende til et godt arrangement for byen, og kan især glæde sig over 
at mange nye fandt vej til festpladsen og ligeledes over god støtte til de 
praktiske opgaver. 
Alle sponsorer af både annoncer og gevinster bliver værdsat og blev hyldet 
i takketalen, tillige med de enkeltpersoner, som havde trukket i trådene for 
at få alting til at gå op i en højere enhed. Byfesten holdes i samarbejde med 
Kvissel Idrætsforening og der forventes et overskud, som vil gå til ung-
domsarbejde.  
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbner lørdag den  
       28 oktober 2006 
Besøg den hyggelige julestue på den gamle 
gård fra 1836, hvor det myldrer med store 
og små nisser.  -  Her finder du også  kravle-
nisser, julepynt, adventskranse, juledekora-
tioner, 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 æbleskiver,  
- og masser af 
plads, hvor I kan 
sidde og hygge 
jer. 

Åbningstider: 

28. Oktober til 23. december 2006. 

Åben tirsdag til søndag fra 10-17. 
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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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 

Skærum Sogneforening 
- af  Alice Schneider, bestyrelsen 
Sankthans 
I Skærum har vi et meget godt sammenhold, det viste sig Sankthans aften, 
da Børnehaven/Ungdomshuset og Skærum Sogneforening fejrede Sankt-
hans aften sammen. Der var mødt ca. 50 børn og voksne op med medbragt 
grillmad. Sogneforeningen havde tændt op i 2 store grill. 
Senere gik børnene fakkeltog fra legepladsen gennem byen og op til bål-
pladsen bag Ungdomshuset. Under fakkeltoget stødte endnu flere menne-
sker til, så da bålet blev tændt var der ca. 75 børn og voksne. 
Der blev sunget flere sange, og båltalen blev holdt af Sogneforeningens 
næstformand Birgitte Vegeberg. Senere bagte børnene snobrød på gløderne 
fra bålet. Et meget godt og vellykket arrangement. 
Dette var sendt til Nordjyske Stiftstidende den 27. juni, men kom aldrig i 
bladet. 
Skovfest 
Lørdag den 22. juli holdt Skærum Sogneforening den årlige skovfest i Kat-
sig Bakker. Der var mødt ca. 150 børn og voksne op – hvilket er meget flot 
i betragtning af, at det var midt i ferietiden. 
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Mange mennesker havde medbragt madkurv, men 100 personer havde be-
stilt helstegt pattegris med tilbehør, som Sogneforeningen som noget nyt 
gerne ville prøve. Og det var en succes. 
Der var også kagekonkurrence. Man kunne købe 2 lodder til kr. 5,00, som 
hver gav én stemme. Der var pokaler for den bedste kage og den flotteste 
kage. For den finest pyntede kage fik Majken Brun en pokal, og den bedste 
kage var bagt af Dorthe Christensen, som også fik en pokal. Begge pokaler 
er vandrepokaler, så det bliver spændende, hvem der vinder pokalerne næ-
ste år. 
Der var også amerikansk lotteri med mange flotte gevinster, som Sognefor-
eningen gerne vil benytte lejligheden til at takke for. Af  andre konkurren-
cer var der tovtrækkeri, støvlekast og flødebollekast. Alt sammen til stor 
morskab for både store og små. 
Der kunne købes is, vand, kaffe, te, pølser og suppe. 
Musikken spillede sagte musik mens maden blev spist og senere til dans, 
som rigtig mange benyttede sig af på det dejlige græsunderlag. 
Stemningen var helt i top, og det blev ganske sent før vi brød op, og nu ser 
vi frem til næste års skovfest. 
Bestyrelsen vil hermed gerne sende en tak til samtlige sponsorer, samt de 
mennesker som hjalp med oprydningen dagen efter.  
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Ravnshøj Gymnastikforening 
- af Pia Seiferheldt, bestyrelsen 
29 friske M/K'er har i forårsmånederne arbejdet ihærdigt med at tage 
Idrætsmærket, og alle bestod, sædvanen tro, med glans. I år modtog 2 af 
medlemmerne endvidere en buket blomster, idet Gurli Nielsen modtog sit 
mærke nr. 25, og Lisbeth Larsen modtog sit mærke nr. 40. Stort tillykke til 
de to jubilarer og stort tillykke til de øvrige deltagere for de flotte resulta-
ter, som de har opnået i forårsmånederne. 
 
I uge 37 tager vi så hul på vintersæsonen, og vi glæder os til at byde nye 
som ”gamle” velkommen til endnu en sæson. 
 
I år har vi et nyt hold på programmet: Kids-aerobics. Holdet er et tilbud til 
børn fra 1. klasse og opefter, og holdets instruktør Tina Møller Madsen 
lover sved på panden, god musik, dans og masser af sjov. 
På materialesiden er vi også med på noget af det nye, idet foreningen har 

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 
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investeret i en ”Airtrack” (luftpudespringbane). Investeringen er muliggjort 
via sponsorater, idet Tuborg-Fondet har bevilliget kr. 15.000,00 og Spar 
Nord Fondet har bevilliget kr. 5.000,00 til indkøbet af airtracken. STOR tak 
til vore sponsorer, som har gjort det muligt at foretage denne investering. 
 
Sluttelig må vi ikke glemme, at år 2006 er jubilæumsår for foreningen. 
Ravnshøj Gymnastikforening blev stiftet i 1976 – det vil med andre ord 
sige, at vi faktisk har 30 år på bagen. Jubilæet fejres med en reception lør-
dag den 23. september 2006 fra kl. 11.00 – kl. 14.00 i Cafeteriaet. Forenin-
gen vil denne formiddag være vært ved lidt godt til ganen, og håber at både 
”gamle” og nye medlemmer, samt vore samarbejdspartnere vil møde op 
denne formiddag, og være med til at fejre os. 
 
Vi ses i gymnastiksalen! 
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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 opslagstavlen eller på www.kvissel-if.dk 
Mandag 
16.00-17.00 Pige lilleput   (95-96) 
17.00-18.00 Pige puslinge   (93-94) + onsdag 
18.00-19.00 Drenge puslinge   (93-94) + onsdag 
20.45-22.00 Dame senior   + onsdag 
Tirsdag 
16.00-17.30 Drenge lilleput   (95-96) + torsdag 
17.30-19.00 Herre junior   (89-90)   + torsdag 
Onsdag 
16.00-16.45 Nybegyndere   (00-02)  
16.00-17.00 Mini   (97-99)  
17.00-18.30 Pige puslinge   (93-94) + mandag 
17.00-18.30 Drenge puslinge   (93-94)  + mandag 
18.30-20.15 Dame senior   + mandag 
Torsdag 
18.00-19.00 Drenge lilleput (95-96) + tirsdag  
19.30-21.30 Herre junior   (89-90)   + torsdag 
19.30-21.30 Herre senior 
 

Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen 
Hver onsdag kl. 19.00-22.00  -  Alle er velkomne. 
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Sportens venner, Ravnshøj 
Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset. 
 

KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum 
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag 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 
Mandage i lige uger:  Hyggeeftermiddag i Fritidshuset. 
Efterårssæsonen varer fra 4. september til 11. december 2006. 
 

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 
2. september 2006, kl. 18.00  -  Skærum 
Høstfest i Borgernes Hus. Tilmelding senest 30. august på tlf. 9847 3589. 
Arrangør: Borgernes Hus. 
8. september 2006, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Foredrag om Nigeria ved læge Steen Houmøller. 
12. september 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens fællesspisning med efterfølgende Linedance. 
13. september 2006  -  Kvissel 
Ordinært menighedsrådsmøde på graverens kontor på kirkegården. 
23. september 2006  -  Ravnshøj 
Jubilæumsreception i Ravnshøj Gymnastikforening - se omtale side 9. 
27. september 2006, kl. 19.00  -  Aasted kirke 
Aften med Drachmann-pigerne. 
27. september 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens aftenmøde med Peter Jensen, Pensionsafdelingen. 
6. oktober 2006, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Mozart i skæmt og alvor. Foredrag ved lektor Per Drud Nielsen. 
12. oktober 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens høstfest med spisning og dans. 
16. oktober 2006, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus.   -   Arrangør: Borgernes Hus. 
27. oktober 2006, kl. 18.00  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus for både voksne og børn. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
29. oktober 2006, kl. 10.00  -  Skærum 
Loppemarked på Dybro med mange aktiviteter. 
Arrangør: Borgernes Hus. 
2. november 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens fællesspisning med besøg af Seniorshoppen. 



 

 13 

5. november 2006, kl. 14.00  -  Skærum 
Bankospil i Borgernes Hus.   -   Arrangør: Borgernes Hus. 
6. november 2006  -  Ravnshøj 
Line-dance -  Ravnshøj Gymnastikforening. 
8. november 2006, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Teheran tur/retur. Foredrag ved forfatter Lean Waage-Beck. 
16. november 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens novemberfest med spisning og dans. 
20. november 2006, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus.   -   Arrangør: Borgernes Hus. 
20. november 2006  -  Kvissel 
Pensionistforeningens tur til Elverhøj - i private biler, hvis vejret tillader. 
24. november 2006, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Adventskranse og juledekorationer ved Yrsa Kragh. 
6. december 2006, kl. 19.00  -  Aasted kirke 
Julekoncert ved Ældresagens sangkor. 
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. 
17. december 2006, kl. 19.00  -  Skærum 
Børnenes juletræsfest med efterfølgende fællesspisning i Borgernes Hus. 
Arrangør: Borgernes Hus. 
19. december 2006  -  Ravnshøj 
Julehygge -  Ravnshøj Gymnastikforening. 
 

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 reklamere for din forening eller virksomhed. 
Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere je-
res arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald 
med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. 
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RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Bustur til Wunderland 
- af Ove Christensen, formand for Modeljernbanen 
Som medlem af en modeljernbaneklub er udstillingsanlægget Wunderland 
i Hamborg et af de steder man meget gerne vil se. 
Vi fik en opringning fra en kollega i Århus, som spurgte om vi var interes-
seret, hvis de kunne få arrangeret en tur til Wunderland, selvfølgelig var vi 
interesseret. De fik turen arrangeret, så der var afgang lørdag d. 20. maj kl. 
04.15 fra Hjørring rutebilstation og fra Frederikshavn rutebilstation kl. 
05.00. 
Det var godt nok en tidlig start, men efter opsamling i Aalborg, Randers og 
Aarhus var vi nogenlunde vågen til at tage turen sydpå. 
Kl. 12.00 ankom vi til bestemmelsesstedet. 8 timer i bus med få stop, det 
var hårdt, men det interessante havde vi til gode, så vi overlevede og var 
klar til den store oplevelse. 
Der var kø, men som gruppe og med forudbestilling kom vi ind af en sær-
lig indgang. 
Vi havde 5 timer til at se på modeltog og landskaber, det virkede som ocea-
ner af tid, men som førstegangs besøgende blev jeg på hjemturen klar over, 
at der var mange detaljer jeg ikke havde fået med. 
Synsindtrykket fra Amerikanske bjerge med hoveder af præsidenterne, 
ørkenlandskab med kaktusser, hvor man ser BIG BOY og andre store ame-
rikanske lokomotiver med 30 til 40 vogne slæbe sig igennem landskabet, 
til den Skandinaviske afdeling, hvor der var alt fra sommer i Danmark til 
vinterlandskab i det nordlige Sverige og Finland, var imponerende. 
Man kan godt se at det er professional lavet og ikke helt i samme stil som 
på loftet af Kvissel Station. 
Der var alt hvad hjertet kunne begære, lige fra landskaber i hele Europa 
med tilsvarende tog og vogne som kørte uafbrudt til vejanlæg med tilsva-
rende person- og lastvogne som også kørte. 
Efter 5 timer kan man simpelthen ikke rumme mere, så detaljerne må man 
have med næste gang. 
Kl. 17.00 startede vi på hjemturen og med en times proviantering ved 
grænsen, var vi tilbage i Frederikshavn ca. kl. 02.00. 
Alle var trætte efter turen, men da vi mødtes onsdagen efter til klubaften, 
var alle enige om at turen havde været god. 
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Skærum Børne- og Ungdomshus under 
transformation 
- af  Anne Mette Rahbek, arbejdsgruppen 
Hvad skal det nu betyde? Hvad er det for noget nymodens pjat? 
Transformation er et trendy ord for at bevæge sig eller ændre sig - en pro-
ces hvor noget erstattes med noget andet. Det er lige det, Skærum Børne- 
og Ungdomshus er på vej til. Huset har været og er en succes og skal være 
det i fremtiden. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af foræl-
dre, bestyrelse og ledelse, som er i gang med at tegne fremtiden. 
Hvorfor nu det? Ligesom i større byer hvor der er driftige folk der skaber 
drift både forretningsmæssigt, politisk, kulturelt etc. er der behov for også 
at dette sker i de små lokalsamfund. Skærum, som et lokalsamfund, har 
Skærum Børne- og Ungdomshus som et samlingspunkt, hvorfra en stor del 
af fællesskabet udgår. Hvis det skal sikres, er der behov for fornyelse der 
følger det omkringliggende samfund og gerne foran for at sikre livet i sam-
fundet. 
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Denne arbejdsgruppe har siden maj, under arbejdstitlen "Skærum Børne-
landbrug", arbejdet med en vision for institutionen med dyrehold, køkken-
have, gårdbesøg og sunde basale værdier som empati og rummelighed. Et 
tilbud hvor børnene kan se og lære, hvor maden kommer fra - fra jord til 
bord. 
Børnelandbruget skal selvfølgelig have dyr. Planen er at der skal være en 
ko med kalv, rideponyer, får, geder, høns, ænder, gæs osv. Disse dyr skal 
opdrættes efter økologiske principper, fra små dyreunger til de skal slagtes. 
Planen er at børnene aktivt skal deltage i opvæksten af dyrene og selv spise 
høsten af køkkenhaven og dyreholdet. Institutionen vil naturligvis følge de 
regler, der er for håndtering af egen høst og avl. 
Skærum Børne- og Ungdomshus har 4 tønder land, der i øjeblikket er ud-
lagt som græsareal. I fremtiden tænkes det at den største del af arealet skal 
bruges til indhegning for dyrene. Dertil bygges stald og lade.  
Dette projekt kræver lokale kræfter. Arbejdsgruppen har stor opbakning fra 
lokalsamfundet til at få de praktiske foranstaltninger op at stå, såsom lån af 
maskinpark, leje af den fornødne jord, brug af skov og marker samt gård-
besøg. 
Hvad med de gode ting der i forvejen foregår? Skal de bare stoppes? På 
ingen måde. Alt hvad der foregår i huset bliver vurderet, derefter udvælges 
de aktiviteter der ses er en fremtid i. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem 
ledelse og forældrebestyrelse. 
Skærum Børne- og Ungdomshus er en kommunal institution, hvorfor et 
sådan projekt skal besluttes af vores kommunalpolitikere, da det indebærer 
udgifter til etablering af faciliteter for dyrene. Arbejdsgruppen skal frem-
lægge et detaljeret idékatalog i begyndelsen af september og der vil der-
næst blive taget beslutning om gruppens videre arbejde. 
 
Arbejdsgruppen for "Skærum Børnelandbrug" 
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Mejling-nyt 
- af Lisbeth Hansen 
Mejling Landhandel 
Mejling Landhandel startede igen for ca. 1½ år siden, med mindre åbnings-
tid og mindre varelager, men med samme motto ” Hvad vi ikke har, det 
skaffer vi”.  -  Åbningstid:   onsdag 16.00-17.30 og lørdag 08.30-13.00. 
Der vil altid være mulighed for i evt. nødstilfælde at ringe til mig. 
Mejling Landhandel  har lige startet med en lille bi-ting. Flere har spurgt 
om salg af materiale til bier. Så det er nu i Mejling Landhandel, man kan 
bestille noget til sine små venner. 
Mejling Hjemmeservice har også taget et lille nyt tiltag, nemlig skadedyrs 
bekæmpelse så som muldvarp, myrer, hvepse og mosegrise. 
Den årlige Mejling byfest 12. august 2006 
Mejling byfest startede 18. marts 1996 og har været holdt rundt i hele Mej-
ling by. 
Vores borgmester gennem en hel menneskealder Børge Thomsen døde i 
efteråret 2005, og posten var derfor ledig. Ved dette års byfest måtte vi 
derfor vælge en ny borgmester, og på valg kom viceborgmester Leif Niel-
sen. Der blev valgt en ny borgmester. 
Det blev vores viceborgmester Leif Nielsen, og som ny viceborgmester 
blev valgt Henning Christensen. Begge takkede for valget og ville gøre 
hvad de kunne for at leve op til den store post. Den nye borgmester oplyste 
at der ikke ville ske de store ændringer i byen. 
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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 

Borgernes Hus  -  Loppemarked 
- af Bent Nygaard Olesen, bestyrelsen 
Borgernes Hus er stedet, hvor man mødes i Skærum og nærområdet, som 
også Trøderup, Rydal og Aasted er en del af. Alle er velkomne til vores 
arrangementer, som både holdes for at ryste folk sammen og i håb om, at 
der bliver et lille overskud til at holde Huset i den pæne stand, som det er. 
Vores store loppemarked søndag den 29.10. holdes dog på gården Dybro, 
hvor også Dybro Juleland har åbent. Vi vil bl.a. have en stor tombola, og 
der kan købes kaffe, et måltid mad og noget at drikke til. 
Har du sponsorgaver til tombolaen eller ting, du vil give til loppemarkedet, 
kommer vi gerne og henter dem - bare ring på tlf. 98 47 35 89. 

Ravnshøj Centrets Venner 
- af Knud Larsen 
Centrets Venner har afholdt den årlige sommerfest med ca. 70 deltagere fra 
by og opland om eftermiddagen til kaffe og vafler, basar og lotteri. Om 
aftenen var der 97 spisende gæster, med Erik Thaysen som gæstetaler og 
med musik og en stille dans sidst på aftenen. 
Udover de arrangementer, der er nævnt i Lokalkalenderen, tager vi til Hjerl 
Hede i august, i september holder vi høstfest, i oktober holder vi aftenban-
ko og i november fejrer vi Mortens aften. I december holder vi julebanko, 
julefrokost og juletræsfest med julesange og dans om træet. Sidste onsdag 
før jul holdes juleafslutning med godter, gløgg og aktiviteter. 
Vi har en aftale om, at Vennerne afholder aftenarrangementerne og Aktivi-
tetsudvalget står for det daglige. 
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”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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Af Aasted sogns historie 
Kvissel mark 
- af Egnsarkivet, Thomasberg 
Det er ikke noget nyt at høre om bønder, der har pløjet tæt på skellet, og 
måske nogle gange er kommet tættere på end godt er. Vi har her et eksem-
pel, som nok må siges at høre til de mere grove tilfælde, idet det drejer sig 
om større stykker, og ikke bare en plovfure for meget. 
På Herredstinget den 18. maj 1685, rejser Gregers Lauridsen på Banners-
lund - på sin husbond Eilert Evert Banners vegne - sag mod Peder Chri-
stensen i Mejling for at have overpløjet et skel til et værested på Kvissel 
mark, som Søren Jensen har i fæste af Eilert Banner. Herredstinget udnæv-
ner 3 synsmænd, alle fra Kvissel, til at være på åstedet og syne dette den 
20. maj 1685. 
Den 25. maj 1685 fremlægger de deres syn for Herredstinget.   
Synsmændene bekræfter, at der i bakken sønden for Kvissel, som kaldes 
Dalbakken, af  Peder Christensen er frapløjet i søndre og østre side af bak-
ken, et stykke med enderne sønder og nør, i længden 8 favn, i bredden i 
søndre ende 3 favn, midt på 2½ favn, i nordre ende 12 favn. Norden for et 
stykke med ender øster og vester, i længden 11 favn i bredden overalt 3½ 
favn. Et stykke i østre side af bakken i længden 13 favn, i den ene ende 1 
favn, midt på 2½ favn, i søndre ende 2 favn.  
Der fremstår nu en række vidner for Herredstinget: Jørgen Lauridsen Smed 
i Vogn kan mindes 70 år tilbage, da hans salig fader havde jorden, og be-
vidner at Peder Christensen har pløjet over skellet, og at de sten, der stod 
mellem engen og bakken, som var skelsten, er forrykket. Niels Lauridsen i 
Kvissel kan mindes 60 år, Jens Andersen i Kvissel kan mindes 50 år, Peder 
Pedersen i Kvissel kan mindes 30 år, Christen Sørensen kan mindes 20 år 
og Anders Lauridsen ligeså.  
Christen Ibsen og Søren Thomsen i Kvissel havde den 19. april 1685 været 
hos Peder Christensens søn Niels Pedersen, og nedlagde forbud mod, at 
han havde nogen brugelighed eller befatning med den omtvistede ejendom. 
Den  29. juni 1685 fremstår 11 nye synsmænd, denne gang er det mænd 
rundt om i Åsted sogn der er synsmænd, samt en enkelt fra Lendum. De 
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nye synsmænd synes at kunne se, at flere skelsten er bortpløjet, og der er 
sået korn over skellet, ligeledes at en sti, som Søren Jensen og nogle af fæ-
sterne før ham har benyttet til at drive kvæg ad, er forsvundet. 
Jørgen Lauridsen Smed i Vogn, som er barnefødt i det værested, som Sø-
ren Jensen i Kvissel bebor, og som kan mindes 70 år, forklarer, at den sten, 
synsmændene omtaler og de optagne sten, var rette skelsten. Skelstenene er 
nu borttagne, og skellet ganske forvildet. Stien, som tidligere har været der, 
omtaler vidnet også. Christen Pedersen i Mejling kan mindes 50 år, Jens 
Andersen kan mindes 50 år, Svend Nielsen i Fuglsang Mølle kan mindes 
30 år, Poul Christensen i Mejlinggård har et stykke eng neden for samme 
bakke - ved Peder Christensens eng - og kan mindes 34 år. Peder Sørensen 
i Mejlinggård har også et stykke eng samme sted og kan mindes 21 år; dis-
se vidnede, ligesom førnævnte Jørgen Smed har vidnet. Søren Jensen i 
Kvissel har brugt ejendommen i 15 år. 
Den 6. juli 1685 begærer Gregers Lauridsen i Bannerslund dom i sagen. 
Eiler Evert Banner har begæret, at der i Åsted kirke må lyses for menighe-
den om de borttagne skelsten, men præsten har ikke gjort det, fordi Peder 
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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 

Christensen samme dag bad ham udsætte lysningen, fordi han ville tale 
med Eiler Banner. 
Ved dom blev det fastslået, at skelstenen er bortført, og Peder Christensen 
har forbrudt den sæd, han har lagt i jorden. Han bliver dog frifunden for 
bøder. 
Det er, hvad Herredstingbogen fortæller.  
Det må siges at være et anseligt stykke jord, Peder Christensen forsøger at 
gøre brug af. Det kunne se ud, som om jorden omkring bakken har ligget 
uopdyrket hen og derfor har fristet til inddragelse.  
Vi hører ikke noget om, hvem Peder Christensen er fæster for, det er ude-
lukkende en sag mellem Peder Christensen og Eiler Banner, skønt hvis det 
var gået med at flytte skellet, var jorden jo tilfaldet Peder Christensens hus-
bond.  
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