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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 
Sensommerens blomstrende lyngplanter er her tegnet til forsiden af Jens 
Larsen, Ravnshøj. Gamle vejrvarsler siger, at blomstrer lyngen tidligt eller 
helt i top, får vi en hård vinter. 
 

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. november 2007. 
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Fra redaktionen 
For de fleste er ferien slut. Hvad skal man mene om sommervejret? Inde i 
bladet kan du læse, at flere faktisk synes, at det ikke har været så galt end-
da.  
Men nu går vi sensommeren i møde, børnene er startet i skolen og forenin-
ger og klubber er godt i gang med aktiviteterne - eller står lige for at starte 
på efterårets arrangementer. 
Det gælder også arbejdet med udvikling af oplandet, som vi også har nyt 
om. Det er dejligt, at så mange engagerer sig i, hvad vi kan gøre for lokal-
områderne, og her kan alle komme med forslag. 
Det er også positivt, at så mange foreninger er med i Fællesvirke Vest, og 
redaktionen tager gerne imod indlæg, nyheder, artikler m.m. der fortæller 
om foreningernes aktiviteter. På den måde kan I komme i kontakt med 
mange flere - og måske få nye medlemmer.   
Hvis man ikke er så meget for at skrive selv, kan man ringe til én i  redak-
tionen. Vi hjælper gerne med at få skrevet jeres beretning ind. 
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På tur i lokalhistorien 
- Af Skærum Lokalhistoriske Arkiv, Linda Rath 

Det er efterhånden blevet en tradition, at ”det bette arkiv” i Skærum starter 
efterårssæsonen med en fælles tur til et kendt eller mindre kendt sted i ar-
kivets område - Skærum sogn - der dækker Skærum, Skærum Kirkeby og 
Trøderup. Turen er åben for alle og annonceres forud i Skrå-en og i arki-
vets husstandsomdelte folder. 
Vejrudsigten denne aften lovede regn og byger, så vi var lidt spændt på, 
om der overhovedet ville komme nogen til turen. Men Skærumboerne er 
ikke sådan at forskrække, så ved turens start stod der 18 deltagere på 
Dybros gårdsplads. 
Turen gik forbi de fire gravhøje, som en tidligere ejer af Dybro humori-
stisk har opkaldt efter sin egen familie (de blev tidligere benævnt Vollshø-
wen’). Navne som Kalvehaven og Daglejerengen fortæller om tidligere 
tiders brug af bestemte jordlodder, mens ældre navne som Tempelhøj og 
Odins Bæk (wonsbæk) er nævnt i gamle papirer og antyder sammen med 
Skærum-områdets mange gravhøje, at her har været et vigtigt område i 
førkristen tid. 
Den grå sten, der ifølge optegnelser har været brugt som straffestol, næv-
nes bl.a. i markbøgerne fra 1519, og ældre fund tyder på at der har været 
ofret til stenen, der danner skel mellem Dybros og Skudsigs jorder. 
Vi besøgte også ruinen af Skovhuset, et lille hus, der indtil 1960-70 lå i et 
skovstykke på toppen af bakken. Arkivet har et billede af huset fra den-
gang, det var beboet, men vi har ikke navne på familien foran huset. 
Det har i gammel tid været almindeligt, at de større gårde havde eget tegl-
værk, og det har Dybro også haft. På turen kom vi forbi lergraven, hvorfra 
der er hentet ler til Dybros produktion, og på Dybros bygninger kan stadig 
ses sten, der stammer fra eget teglværk. 
Lergraven ligger højt i landskabet med en fantastisk udsigt, så vi kunne se 
ud over det meste af sognet og udpege de forskellige ejendomme. 
Den medbragte kaffe nød vi under åben himmel. Vi havde fået lov at be-
nytte Dybros hytte i skoven, men vejret var på det tidspunkt så fint, så vi 
blev udenfor og nød aftenen, før vi tog hjem - nogen til fods og nogen i bil.  
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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 

Septembers himmel er så blå... 
- Af  redaktionen 

I september har vi efterårsjævndøgn, hvor dag og nat er lige lange.  
September er den første efterårsmåned, og vi går nu ind i det mørke halvår; 
sommeren er slut. Det betød i ældre tid, at mange tjenestefolk søgte nyt 
arbejde, som regel var det ”Mikkelsdag” - efter Skt. Michael - den 29. sep-
tember, der var skiftedag. Mikkelsdag var også den dag, hvor gæld og ren-
ter skulle betales, andre aftaler opfyldes og dagen blev betragtet som som-
merens absolut sidste dag. 
Mikkelsdag blev også brugt til at tage varsler for efterårets og vinterens 
vejr. Frost før denne dag skulle give en streng vinter, og det samme skulle 
både blæst og smukt vejr på selve dagen. 
Om september måned er der også gamle mundheld om vejret: 
Mild september giver mild vinter.   
Torden i september varsler en hvid og kold jul.  
Hvis trækfuglene er borte, før september er omme, får vi en mild jul. 
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbner lørdag den  
       27 oktober 2006 
Samme weekend er der stort loppemarked.  
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, dekorationsmateriale, 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: 
27. Oktober til 23. december 2007. 

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. 
Ved forudbestilling mulighed for 
julefrokost menu på hverdage. 

Julemanden  
kommer på besøg  
lørdage og søndage  
i december  
fra kl. 12 til 16. 
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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 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Hvad mener du om den danske sommer? 
Af Jørgen Steengaard, redaktionen 

Redaktionen har lavet lidt opsøgende journalistik og stillet ovennævnte 
spørgsmål til en række handlende hos Ravnshøj Minimarked og til en lokal 
landmand. 
Christina, København:  
”Jeg er helt tilfreds med vejret. Nu skal jeg tilbage til København. Jeg har 
nydt min ferie i Nordjylland – der er dejligt herovre hos jer.” 
Charlotte, Ravnshøj: 
”Jeg synes såmænd, at sommeren har været udmærket. Jeg har været på 
ferie i Sønderjylland.” 
Mogens ”pibemand”:  
”Jeg har travlt med at lave piber til Amerika, så ferie er det ikke rigtig ble-
vet til. Tilfreds med vejret? Tja – forskellen mellem vinter og sommer er, 
at om vinteren er regnen lidt koldere end om sommeren.” 
Emil, en af de friske unge hos Ravnshøj Minimarked: 
”Jeg har arbejdet, så det er ikke blevet til så meget ferie. Dog har jeg haft 
en dejlig uge på Cypern.” Emil starter på den nye uddannelse som Event 
Tekniker, og det glæder han sig meget til. Emil fortæller, at der er solgt 
mange is i sommer – men alligevel ikke så mange som sidste år. Derimod 
er Slush Ice det helt store hit i år. 
Landmand Lars Nielsen, Ravnsholt: 
”Det har ikke været så vådt i mange år. Der har været mange dage med 
regn, men vi har ikke fået så store mængder som i andre dele af landet. 
Men lad os se lidt positivt på det. Det har været godt for de tørre marker 
omkring Kvissel og Ravnshøj. Rent faktisk var det lige ved at være for tørt 
omkring Sankt Hans. Regnen kom, og det var godt for kornmarkerne. Der 
har været et godt udbytte af vårbyg og raps. Knap så godt et år for vinter-
byggen, måske fordi det var for tørt først på året og for vådt, da der skulle 
høstes. Ser man på dyrene i stalden, så har de haft det godt. Det har ikke 
været så varmt og stort set ingen hedebølger.” 
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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 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. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 
Der er sæsonstart i uge 38, og årets program bliver postomdelt forinden. 
 

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 
 

9. september 2007, kl. 16.00  -  Åsted, Skærum, Kvissel  
Konfirmand/forældrekomsammen i Præstegårdshaven. 

14. september 2007, kl. 14.30  -  Åsted præstegård 
Elly og Per Naldal fortæller om hjælpearbejdet for børn i Rumænien. 

19. september 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
Det ordinære fælles menighedsrådsmøde afholdes i konfirmandstuen. 
Mødet er offentligt tilgængeligt. 

11. september 2007, kl. 19.00  -  Skærum, Kvissel, Åsted 
Møde i Fællesvirke Vest - i Borgernes Hus, Skærum 

26. september 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
Sangaften med Jørgen Nabe. 

29. september 2007, kl. 18.30  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder høstfest med spisning, musik og dans. 
Tilmelding i forvejen på tlf. 98 47 35 89. 

12. oktober 2007, kl. 14.30  -  Åsted præstegård 
Et causeri over livets gang i sjov og alvor, ved Lilly og Kaj Jensen. 

25. oktober 2007, kl. 19.00  -  Kvissel kirke 
Spil dansk aften. 

15. oktober 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder præmiewhist i Huset. 

26. oktober 2007, kl. 18.00  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus   -   Arrangør: Skærum Sogneforening. 
Tilmelding senest 21. oktober på tlf. 98 47 33 34 / 98 47 37 87. 

27. oktober 2007, kl. 10  -  Skærum 
Dybro Juleland åbner. 

28. oktober 2007, kl. 10 - 15  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder loppemarked på Dybro. 

4. november 2007, kl. 14.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder banko i Huset. 
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6. november 2007, kl. 14.30  -  Åsted præstegård 
Fra guldtallerken til paptallerken ved Eva Sørensen, Frederikshavn. 

13. november 2007, kl. 19.00  -  Åsted præstegård 
Underholdning ved Thorvald Baggesen og Jutta Engberg. 

19. november 2007, kl. 19.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder præmiewhist i Huset. 

21. november 2007, kl. 19.00  -  Åsted, Skærum, Kvissel 
Ordinært fælles menighedsrådsmøde afholdes i konfirmandstuen, Åsted. 
Mødet er offentligt tilgængeligt. 

23. november 2007, kl. 19.00  -  Kvissel kirke 
Syng julen ind. 

5. december 2007, kl. 19.00  -  Skærum kirke 
Syng julen ind med voksenkoret. 

13. december 2007, kl. 19.00  -  Åsted kirke og præstegård 
Syng julen ind med børne- og voksenkor. 

16. december 2007, kl. 14.30  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder juletræsfest i Huset. 

 
Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 

www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 

Hvis du har et nyere internetprogram, kan du også bruge adresserne 
www.skærum.dk     -     www.ravnshøj.dk 

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. 

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. 
Sådan gør du: 
- Gå ind på én af de ovennævnte adresser. 
- Vælg ”Aktivitetskalender” i oversigten. 
- Klik på ”Tilmeld nyt arrangement” lige under overskriften. 

- Udfyld formularen på skærmen og tryk på ”Godkend og afsend”. 
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Af Aasted sogns historie 
- Af Thomasberg, Egnsarkivet 

Nørgård i Bækmaden. 
Gennem en skifteopgørelse fra 1842 får vi et indblik i, hvordan en gård så 
ud på den tid. 
I Nørgård i Bækmaden kan vi følge fæsterne fra 1732. Den 31. december 
1794 fæster Anders Jensen, Fladbjerg, Nørgård. Han overtager gården efter 
Christen Knudsen, der er død 20. maj 1793, kun 37 år gammel. Anders Jen-
sen gifter sig med enken Else Svendsdatter, hun dør 18. maj 1833, 74 år 
gammel.  
Anders Jensen gifter sig igen, denne gang med Sidsel Marie Jensdatter. 
Anders Jensen dør 25. marts 1842, 74 år gammel.  
Nørgård i Bækmaden var fæstegård under Knivholt og var en 2/3 fæste-
gård. Det vil sige, at den skulle udføre 2/3 af den hoveripligt, der udgjordes 
af en såkaldt plov eller hovmål. Den sidste 1/3 påhvilede gården Mosen.  
Gården var bygget som en parallelgård. Det vil sige, husene lå vendt øst – 
vest over for hinanden, dette gjaldt stuehus og stald/lade, der var i ét hus. 
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Der var yderligere et par huse, som blev brugt til fårestald, huggehus, 
vognskjul og lignende. Deres placering ved vi ikke noget om, ud over at de 
lå henholdsvis sønden for og østen for de andre bygninger. 
Gården var bygget i bindingsværk med lerklinede vægge og stråtag. Der 
var brugt ege og fyrretømmer. Eg til vægge og fodrem, mens der er brugt 
fyr til taget. Bindingsværket var overkalket for at det skulle se ud som 
grundmur.  
Våningshuset (Stuehuset) bestod af 11 fag og var 35 alen langt med en ta-
ske i østre ende. Der var udskud på begge sider, undtagen 7 fag på søndre 
side, i vestre ende. Huset var ca 10 alen bredt. 
Lade og stald var 42½ alen lang var på 8 gulve og med tasker i begge en-
der. Der er udskud i begge sider undtagen mod 2 gulve ved østre ende. ( Et 
udskud er en tilbygning på siden af huset, og en taske er en tilbygning for 
enden af huset). 
Både Våningshus og stald/ladebygningen betegnes at være i god stand. 
Det søndre hus, der var fårehus og vognskjul, var 42 alen langt og 7 alen 
bredt. Det er i middelmådig stand, så der behøves både tømmer og tag. Det 
østre hus var fårehus og huggehus med mere, det var 20 alen langt og 7 
alen bredt. Det var i meget slet stand, der behøvedes 9 stolper og remme 
overalt. Gården kunne have set nogenlunde således ud: 

Der står ikke noget om indretning af stuehuset. Der skrives ikke noget om 
flere stuer, der er kun nævnt ting, som var i stuen og i køkkenet, samt no-
get på loftet. 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 

I opgørelsen, der tager det hele med - selv bukser og skjorter - er der 
nævnt, at der er 5 sengsklæder i stuen, så vi må tro, at stuen også har været 
soveplads. 
Gårdens besætning bestod af 7 heste, af forskellig alder, og 1 føl, alligevel 
synes der at skulle være 1 hest mere, efter fæstebrevet. Der var 7 køer og 6 
et år gamle kalve og 10 får.  
Der var mange heste for at kunne trække de tunge redskaber i marken, og 
der var kun få køer, da der kun malkedes til eget brug, og for fremstilling 
af smør og ost. 
I opgørelsen nævnes en række pantebreve og ejendomsskøder, så Anders 
Jensen har ikke været nogen fattig fæstebonde. Da det hele er gjort op, var 
der 881 Rbd. til deling mellem enken Sidsel Marie Jensdater, og datteren 
Else Martine Andersdatter. Børnene af ægteskabet med Else Svendsdatter 
har givet arveafkald ved en tidligere lejlighed. 
Sidsel Marie Jensdatter gifter sig med Ole Madsen, der for 1200 Rbd. kø-
ber Nørgård fri af fæstet til Knivholt hovedgård, der på den tid ejedes af 
Christopher Madsen Rosborg. 
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Distriktsudvalget og Aktionsgruppen 
- Af redaktionen, Jørgen Steengaard og Linda Rath 

Det første møde i Distriktsudvalget har fundet sted, og der er nedsat 4 
arbejdsgrupper, der skal fremme ideer og forslag til projekter til gavn for 
udvikling af oplandet. Hver arbejdsgruppe har sit område at arbejde med. 
En gruppe arbejder med Natur, en med Kultur/fritid/livskvalitet, en med 
Erhvervsudvikling og en med Fiskeri/kystudvikling. 
ENHVER der har lyst til at deltage i en arbejdsgruppe kan melde sig. ALT-
SÅ – hvis du har ideer til, hvordan man kan gøre noget for foreningslivet/
fritidslivet, så er du MEGET velkommen til at melde dig til gruppen. Har 
du gode ideer, som du gerne vil frem med – men ikke lige har ønske om at 
tage del i arbejdet i en gruppe, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til 
en af dine repræsentanter i Distriktsudvalget. I det hele taget kan du altid 
kontakte en af repræsentanterne, hvis du har noget på hjerte. Distriktsud-
valget består af 29 medlemmer - tre valgt blandt byrådets medlemmer samt 
én lokal valgt repræsentant for hvert af de 26 lokale distrikter - og du kan 
finde navnene på Frederikshavn kommunes hjemmeside under punktet  
Udvalg.  -  Fra Fællesvirke Vests lokalområde er repræsentanterne  
Svend Brassøe, Kvissel,  
Jørgen Steengaard, Ravnshøj,  
Bent Nygaard Olesen, Skærum-Trøderup,  
Ove Christensen, Aasted-Rydal. 
 

Den 28. juni 2007 var der valg til Aktionsgruppe  Vendsyssel. Gruppen 
har til formål at fordele EU midler fra Landdistriktsprogrammet 2007-2013 
til projekter i Frederikshavn og Hjørring Kommune. Fra vores lokalområde 
besluttede vi at opstille to kandidater, nemlig Anne Mette Holm, Kvissel 
og Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Valget fandt sted i Sindal og RIGTIG 
mange (40 borgere) fra Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Åsted og Rydal ofrede 
en aften og drog til Sindal for at bakke vores kandidater op. Det lykkedes 
heldigvis at få begge valgt ind. Dog var der lige den hage, at Jørgen havde 
glemt at få øl med – men det er jo altid rart at have lidt til gode... 
Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe (LAG) Vendsyssel ser således ud: 
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Formand: 
Frode Thule Jensen, Borgergruppen, Frederikshavn    

Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år: 
Kathrine Jensen, Erhvervsgruppen – landbrug, Rakkeby – Hjørring  
Anne Mette Holm, Erhvervsgruppen – handel, Kvissel – Frederikshavn  
Jørgen Steengaard, Foreningsgrp. – borgerforening, Ravnshøj – Fr.havn  
Britta Astadatter, Foreningsgruppen – landsbyråd, Løkken – Hjørring 
Jakob Kofoed, Foreningsgruppen – natur, Astrup – Hjørring 
Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 1 år: 
Lisbet Kveiborg, Borgergruppen, Sindal – Hjørring  
Per Østergaard, Erhvervsgruppen – liberalt erhverv, Sindal – Hjørring  
Tommy Thomsen, Erhvervsgruppen – turisme, Sæby – Frederikshavn  
Thessa Jensen, Erhvervsgruppen – landbrug, Vejby – Hjørring  
Betty Steglich-Petersen, Foreningsgrp. – borgerforening, Jerup – Fr.havn 
Ivan Leth, Foreningsgruppen – landsbyråd, Mosbjerg – Hjørring  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
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Susanne Sander, Kommunalt udpeget, Hjørring 
Knud Rødbro, Kommunal udpeget, Hjørring 
Erik Sørensen, Kommunalt udpeget, Frederikshavn 
Knud Hjørnholm, Kommunalt udpeget, Frederikshavn. 
Region Nordjylland udpeger repræsentant d. 21. august 2007 (efter at Skrå-
en er indleveret til trykning) 

Suppleanter: 
Søren H. Kristensen, Borgergruppen, Præstbro – Frederikshavn 
Peder Key Kristiansen, Erhvervsgrp. – uddannelse, Skagen – Fr.havn 
Jørgen Hansen, Foreningsgruppen – natur, Åsted - Frederikshavn 
 
Af de 17 bestyrelsesmedlemmer er de 5politisk udpeget, 5 er valgt fra det 
lokale erhvervsliv, 5 fra foreningslivet og 2 fra lokale borgergrupper. 
Og med en næsten ligelig fordeling af repræsentanter fra de to kommuner 
er der skabt basis for et bredt samarbejde om udviklingsprojekter i hele det 
nordlige Vendsyssel. 
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Ravnshøj og omegns borgerforening 
- Af bestyrelsen, Knud Erik Larsen 

Årets Sankt Hans fest i Ravnshøj havde samlet omkring 160 mennesker. 
Flest lokale – men der dukkede også kendte personer op sådant lidt uden 
for bygrænsen. Der var ikke så mange børn og unge på bålpladsen som ved 
tidligere Sankt Hans arrangementer. Det kan der være så mange årsager til. 
Måske har vi ikke tænkt så meget på dem i planlægningsfasen – eller også 
bliver de tiltrukket af noget mere spændende og attraktivt andetsteds. 
Årets båltaler var dommer Mogens Pedersen fra Frederikshavn kriminalret. 
Og de tilstedeværende mennesker hørte hvilke besværligheder og sociale 
forhold, der undertiden kan ligge bag en dom på et ungt menneske. Hvilke 
faktorer der kan være udslagsgivende for, at en dreng starter på en kriminel 
løbebane. De kriminelle forhold - der så senere fører til en domsfældelse - 
er forhold, der er baseret på en totalt manglende omsorg fra den nærmeste 
familie. Et barn, der er blevet svigtet igennem en hel barndom, har mistet 
noget værdifuldt. Livets skyggesider kan være barske og ubarmhjertige – 
og man skal passe morderligt på, ikke at dømme på forhånd, formanede 
Mogens Pedersen. 
Og så det lidt pinlige: Undertiden går ikke alt som planlagt. At få ordentligt 
ild i bålet viste sig at være mere besværligt end godt var. Vera Holm havde 
ellers sunget så smukt for til midsommervisen. Det indsamlede kvas til bå-
let var bestemt af god kvalitet, og havde en tørhedsgrad der var optimal til 
antændelse. Alligevel lod det sig dårligt antænde selvom de nødvendige 
optændingsværktøjer var til stede. Måske var bålet pakket forkert – eller 
var det bare forhekset – hvem ved. I hvert fald var der mange, der trods alt 
blev og nød varmen fra bålet en stund, og ønskede at sommeren ville blive 
lang og begivenhedsrig. 

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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Ribberholt dyreklub 
- Af bestyrelsen, Birthe Menne 

I Ribberholt dyreklub sætter vi alle stor pris på den daglige omgang med 
alle dyrene, store som små. Vi hygger os med forskellige fælles aktiviteter, 
og er altid åbne for nye forslag til aktiviteter. 
Vi holder staldmøde en gang om måneden, hvor der bliver fremlagt nye 
ideer og tanker, og hvor medlemmerne kan komme med deres ideer og tan-
ker.  -  Vi har også køkken, WC og en rigtig lækker hyggestue, hvor vi kan 
sidde og spille spil eller lave os en kop varm kakao på de kolde vinterdage. 
Alle medlemmer har deres eget skab med lås, hvor de kan opbevare deres 
private ting. 

Hos Ribberholt dyreklub kan vi tilbyde: 
Til hestene:  Højt til loftet, store bokse på 12m2, 2 store beholdere til foder 
og høet er vi fælles om.  Ridebanen er 20x60 meter. 
Sommergræsning nede på engen med store træer til at gå i skygge under, 
når der er varmt, og der er vand hele sommeren. - Gode muligheder for at 
ride lange ture i Elling skov, som har gode ridestier, - eller man kan ride i 
hallen, som ligger lige i nærheden, ca. 10-15 minutter i skridt. 
Til smådyrene:  Kaninerne har store, dejlige bure, og der er gode mulighe-
der for at gå en tur med de små venner i sele. 
Du finder os på Ribberholtvej 42, Ravnshøj. 
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Skærum Sogneforening 
Af bestyrelsen, Alice Schneider 

Sankt Hans aften 
Igen i år blev Sankt Hans Aften et vellykket arrangement. Skærum Sogne-
forening havde tændt op i grillen og dækket borde i gården ved Ung-
domshuset. Mange børn og voksne dukkede op og nød det gode vejr og 
deres medbragte grillmad. 
Bagefter var der bål på Bakken bag Ungdomshuset og Spejderhytten. 
Byrådsmedlem og formand for Børne og unge udvalget Poul Rode Ander-
sen holdt båltalen, hvor han bl.a. kom ind på de små landsbysamfund, og 
hvor vigtigt, det er at holde liv i landsbyen f.eks.  Borgernes Hus, Lokalhi-
storisk Arkiv, Børnehaven og Sogneforeningen samt alle aktiviteterne. Han 
omtalte også det nye Landsbyråd som snart skulle træde i kraft, og som 
skulle få til opgave, at hjælpe og vejlede de små samfund – både med gode 
råd og økonomisk hjælp. 
Senere fortalte han om kommunesammenlægningerne, der var rigtig be-
sværlige. Både på grund af de forskellige computersystemer, som ikke kun-
ne snakke sammen og den fæle sparekniv. 
Aftenen sluttede med, at alle børn bagte snobrød og fik hver en sodavand – 
en tradition vi vil bibeholde. 
Katsigfesten 
I år havde Skærum Sogneforening flyttet Skovfesten op på Mindepladsen 
p.g.a. alt for meget vand på den sædvanlige plads. Og det blev faktisk en 
stor succes - flere spurgte Bestyrelsen om ikke festen skulle holdes her 
fremover. Det er jo også dejligt, at kunne hejse flaget. 
Over 100 mennesker havde bestilt mad (helstegt pattegris med 2 slags kar-
tofler og to forskellige salater). Og rigtig mange havde medbragt madkur-
ven. 
Der var igen kagekonkurrence – og vandrepokaler – en for den flotteste 
kage og en for den bedste kage. Den bedste kage havde Dorthe Christensen 
bagt, så hun tog bare pokalen med hjem igen - og minsandten om ikke hun 
også vandt pokalen for den pæneste kage. Vi siger tillykke til Dorte. 
Af børneaktiviteter var der flødebollekast, løb på 4-mandsski, tovtrækkeri 
og meget andet. Der var også konkurrence for voksne og alle morede sig 
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herligt – også dem der tabte. Amerikansk lotteri var også med. Det solgte 
godt, og der var rigtig mange fine gevinster. Skærum Sogneforening takker 
samtlige sponsorer (uden dem kunne det ikke gå). 
Dansen gik på græsset – op ad bakke og ned igen til klokken 01.00, men 
festen sluttede først langt, langt senere. Vejrguderne var heldigvis med os 
hele aftenen og natten. 
Spis-sammen-aften 
Sidste fredag i oktober - den 26. - bliver der spis-sammen-aften i Borgernes 
Hus i Skærum. Denne gang er det Birthe Albrektsen, der sammen med  
Anni og Bo Storm tilbereder og serverer maden. 
Som underholdning laver Lokalhistorisk Arkiv en lille quiz, og der vil blive 
aktiviteter for alle børn – først og fremmest Disney sjov. Derefter bliver der 
vist forskellige tegnefilm, og ”slikmutter” vil også være til stede og sælge 
fredagsslik.  
Vi håber på, at rigtig mange - både børn og voksne - vil finde vej til Bor-
gernes Hus denne aften. 
Prisen vil blive 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
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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 
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