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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 
Jens Larsen, Ravnshøj har tegnet til forsiden og fortæller selv lidt om 
planten på side 12 i bladet. 
 

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 1. august 2008. 
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RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 

  
 

  

Annoncer i Skrå-en 
- af redaktionen 
 

Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 400 kr. for 1 år. 
For en merpris på 100 kr. pr. år kan man aftale en fast placering. 
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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I år er det valgår. 
- Af Elsebeth Jensen, Kvissel Menighedsråd 

2008 er et spændende år for folkekirken. Det skyldes ikke kun de ideer og 
initiativer, som nye betænkninger og lovgivning åbner mulighed for, men 
også at der holdes menighedsrådsvalg den 11. november.  
Jeg er blevet opfordret til at skrive om vore menighedsråd. Det er noget af 
en mundfuld, for det kunne der skrives en hel bog om, da jeg har været 
med i næsten 20 år. Derfor har jeg valgt at fortælle om noget aktuelt. 
I de senere år har der været fokus på sogn og struktur. Det handler om fol-
kekirkens liv og vækst og ”at få mere kirke for pengene”. Det lyder måske 
lidt kedeligt, men hvis man tager det som en udfordring, kan det blive me-
get spændende og givende. Et gammelt ordvalg siger: ”Hvis du yder noget 
godt for andre, får du mange fold igen”. 
Rund om i landet er der påbegyndt samarbejde på tværs af sogne, og i flere 
små landsogne bliver menighedsråd lagt sammen til f.eks. et pastoratråd. 
Hos os har de 3 menighedsråd Aasted, Skærum og Kvissel også tænkt nye 
tanker. I næsten 1½ år har vi arbejdet med en forsøgsmodel, som nu skal 
evalueres. 
Der er stadig 3 menighedsråd med eget regnskab, som i forsøgsperioden 
har organiseret sig med: Et forretningsudvalg, der foruden egne møder ind-
kalder til fælles menighedsrådsmøder min. 4 gange årligt, og så er der 3 
underafdelinger. Det er et kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalg, et ud-
valg for personale og et for kirkelige handlinger. Sidstnævnte er igen delt 
op i udvalg for gudstjenester, børn og ungdom, møder og kirkeblad. Vi 
mener, at der i denne model er mulighed for at vælge sig ind efter interesse 
og på den måde bidrage med det, man er bedst til. Det er godt med nytænk-
ning, men du skal stadig kunne samarbejde og turde tage ansvar. 
Hvis du er positiv, har sund fornuft og interesse for vores folkekirke, er der 
mulighed for at få indflydelse på kirkelivet i dit sogn ved at stille op til 
menighedsrådsvalget den 11. november i år. Antallet af medlemmer i et 
menighedsråd opgøres efter antal folkekirkemedlemmer i et kirkedistrikt. 5 
medlemmer for det første tusinde og yderligere 1 for hvert påbegyndt tu-
sinde, d.v.s. at Aasted skal bestå af 6, Skærum 5 og Kvissel 5 medlemmer. 
De 3 råd afholder et borger-/debatmøde på Ravnshøj Skole den 19. august 
og derefter lokale orienteringsmøder om selve valget den 9. september. 
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Ny bestyrelse i gymnastikforeningen 
- Af bestyrelsen, Julie Tyron 

På generalforsamlingen d. 1. april takkede formanden gennem flere år, Pia 
Seiferheld, af. Og nej, det var ikke en aprilsnar, desværre! Næstformand 
Dorte Karlborg ønskede heller ikke genvalg. Heldigvis lykkedes det at fin-
de to nye til bestyrelsen;  June Pedersen og Mona Westergaard. Efter gene-
ralforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand Julie Nisbeth Tyron, Kvissel.  
Næstformand Hanne Haages, Kvissel. 
Sekretær Carina Eriksson Kristensen, Ravnshøj 
Menige medlemmer: June Pedersen, Ravnshøj, og Mona Westergaard, 
Kvissel 
Vi siger ikke helt farvel til Pia Seiferheld, da hun har sagt ja til at bestride 
kassererposten – dog udenfor bestyrelsen. En stor tak til Pia og Dorte for 
det store arbejde, de har ydet for foreningen gennem årene. 
Den nye bestyrelse er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson, 
så der bliver så mange tilbud som muligt – og også et, der passer til dig! 
Tirsdag d. 26/8 lægger vi ud med den årlige cykeltur – tag kaffekurven og 
naboen med og mød op ved hallens parkeringsplads kl. 19.00. 
Så er vi nemlig varmet op til sæsonstart i uge 38! -  Vi ses. 
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Af Aasted sogns historie 
- Af Egnsarkivet, Thomasberg 

Lille Buje  
Når man i ældre tid fik fæstebrev på en gård fra et gods, fik man denne 
overdraget med besætning og inventar og skulle så sørge for, at det fæstede 
blev vedligeholdt og bevarede sin værdi eller endog forbedret.   
I 1737 kan fæstebonden Niels Erichsen i Lille Buje åbenbart ikke overhol-
de sine forpligtelser efter fæstebrevet. Den ejendom, han har fæstet, begyn-
der at falde sammen over hovedet på ham.  
Godset lader derfor afholde syn over ejendommen, for at se hvor ilde det 
står til, hvor meget det vil koste at reparere husene, og om besætningen er, 
som fæstebrevet siger, den skal være.  
Til at foretage syn af stedets huse og beregne de nødvendige penge for at 
reparere dem, såvel som hvad besætningen er værd, udnævnes Morten Jen-
sen og Lars Jensen begge fra Øster Skærum. De møder i Lille Buje den 17. 
oktober 1737. 
Laden er på 5 gulve, hvoraf en del er nedfalden, hvilket både af tømmer og 
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langhalm (til tag) er aldeles uden værdi, kun 6 stolper kan tjene til brug ved 
ladens opbyggelse. Der kræves til ladens opbyggelse følgende: 12 fyrre 
stolper, heraf til hjælp 6 af de gamle. 24 udskudsstolper hvorfra går 3 gam-
le, som kan bruges. 12 fyrrebjælker a’ 12 alen. 18 stk. a’ 10 alen til de 
øverste spær. 6 stk. til remstykker. 8 stk. a’ 10 alen til endespær. 
Som det beskrives, ser der ud til kun at være et hus i Lille Buje, for der 
nævnes ikke noget om beboelse eller stald. 
Derefter har de gennemgået, hvad der er på stedet af redskaber og værktøj, 
og det er ned til de mindste ting. 
Der findes: 1 lille halmstol, 1 hammer, 1 knibtang, 2 små huggejern 
(stemmejern), 1 gammel ”tællekniv”, 1 spigerborskaft med et lille bor, 1 
syl, 1 nav (bor), 1 økse, 1 gammel spade, 1 gammel ubrugelig høle, 1 lille 
forslidt hvirvelsten (slibesten), 1 jerntyv (fork) med skaft, 1 jernspade, 7 
stavkar (trækar), 1 gammel stige, 1 fyrrespand, 2 solde, 1 sandkar, 1 gam-
mel dragkiste, 1 gammel skærekniv (sikkert til hakkelse), 1 gammelt sold, 
1 gammelt drifttrug (vandingstrug), 1 gammel træbalje, 2 skeer, den ene af 
horn, den anden af træ, 2 trætallerkener, 1 tragt, 2 stenfade (lerfade). 
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Af redskaber til markbrug er der.:1 gammel næsten ubrugelig trævogn, 1 
gammel harve med jerntænder, 1 gammel plov med ubrugeligt skær, 4 par 
stavseletræer med gamle skagler.  
Heste: 1 rødskimlet hest, 1 brun udlevet hest og 1 gammelt udlevet brunt 
øg.  -  Kreaturer: 2 gamle sorthjelmede køer.  -  Får: 2 får og 1 lam. 
Synsmændene vurderer at der skal bruges 93 Rd. 14 Sk. for at alt er, som 
det skal være  
Underskrevet Lille Buje ut supra (dato som ovenfor) M.J.S. og L.J.S. 
Det er rent ud sagt et fattigt og elendigt resultat for Niels Erichsen. Jeg har 
ikke kunnet finde ud af, hvor gammel Niels er, eller hvordan hans familie-
forhold er i det hele taget. 
Det eneste vi ved om Niels Erichsen er, at han blev viet til Maren Jensdat-
ter i Åsted kirke 29. oktober 1724 og at de da boede i Nørre Buje. 
Herredstinget fælder sin dom 4. november 1737. Dommen lyder, at Niels 
Erichsen har forbrudt sit fæste af Lille Buje, og han må forlade stedet. 
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Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
 

Skærum i maj-juni 
På legepladsen midt i Skærum. 
Tirsdage kl. 17-19: Sport og leg - tag mad med til grillen  
Onsdage kl. 15 og 19: Kroket - der spilles efter DGI’s regler. 
 

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 
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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. 
 

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: 
Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl.  kl. 16.30 
 Spring, 1. og 2. klasse kl. 17.30 
 Spring, 3.kl. og opefter kl. 18.45 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 Funktionel træning M/K fra 16 år kl. 19.00 
Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl. 16.30 
 Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl. 17.30 
 Line Dance  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 
Følgende arrangementer er meddelt redaktionen: 
 

4. juni 2008 
Ældreudflugt for Aasted-, Skærum- og Kvissels pensionister. 
Arrangør: Menighedsrådene. 
 

23. juni 2008  -  Skærum 
Sankt Hans med grill fra kl. 17.30, bål og båltale kl. 20.00. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
 

26. juni 2008  -  Kvissel 
Pensionistforeningens sommerudflugt. 
Arrangør: Kvissel Pensionistforening. 
 

9. august 2008  -  Skærum 
Skovfest i Katsig Bakker. Forudbestilling af grillgris til Birgitte/Christina. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
 

20. august 2008, kl. 19.00  -  Skærum 
Byvandring i Skærum - start og slut ved arkivet i Borgernes Hus. 
Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv. 

Forsidebilledet 
- Af Jens Larsen, Ravnshøj 

Mælkebøtte eller Løvetand værdsættes især i syden, hvor den dyrkes for 
sine forebyggende og helbredende virkninger og på grund af dens smukke 
gule blomster. - Den bruges til salater. - Rent helbredsmæssigt er nyrer, 
stofskifte og lever dens hovedområder. - Mælkebøtten virker forebyggende 
overfor slidgigt og ledegigt og til forebyggelse af nyresten. 
I gamle urtebøger er mælkebøtten omtalt som et fint skønhedsmiddel, som 
brugtes indvortes og udvortes. 
De største lægende kræfter sidder i roden, som indeholder B-2 vitaminer. 
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Datoer længere frem kan evt. 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  
jeres 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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Hvorfor valgte vi Kvissel? 
- Af Grethe & Kurt Larsen 

Som nye tilflyttere til byen blev vi af en byens borgere opfordret til at kom-
me med et lille indlæg i Skrå-en, hvor vi gav vores forklaring på, hvorfor det 
var i Kvissel vi valgte vores nye hjem.  
Tilbage til år ca. 1960 begyndte interessen så småt for byen. Det var igennem 
fodboldsporten som dengang nok var den største sportsgren i byen. Senere er 
der kommet mange andre gode idrætsgrene til.  
I de gode gamle dage var der 5-6 købmænd, slagtere, bageri, der var Tatol, 
tøjbutik og kro som desværre nu alle er lukket, men alligevel har byen, synes 
vi, formået ikke at blive en såkaldt soveby. 
Her er daglige afgange med bus og tog, der er både læger, frisør, en frimodig 
grønthandler samt mange andre erhvervsfolk, så det ser jo godt ud alligevel. 
Vi valgte Kvissel fordi vi syntes det er en hyggelig lille landsby og alligevel 
tæt på storbyen, alle hilser på hinanden, og vi synes der er idyl i og omkring 
byen.  
Nu kommer der også bredbånd til byen, - så kan man jo følge med i næsten 
alt hvad der foregår rundt omkring på kloden, hvis det er det man vil. 
Med dette lille indlæg vil min kone og jeg også sige tak til byens borgere for 
en venlig modtagelse og fortsætte med at nyde vores pensionisttilværelse. 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 

- Og af Solveig Jensen 

Vi er begge to født og opvokset i Frederikshavn og har altid været glade 
for at bo der. Før vi flyttede til Kvissel boede vi i en 3-værelses lejlighed 
med vores ældste datter - Victoria. Men da vi ventede os en til måtte vi 
også have noget mere plads.  
Vi gik til vores bankrådgiver for at høre, om det var os muligt at købe hus. 
Han regnede på det og vi fik den glædelige nyhed at det kunne vi godt. Vi 
var blevet enige om, at huset skulle ligge i Frederikshavn eller nærmeste 
omegn. Thomas arbejder i Elling, men fra august, i år, flytter hans arbejde 
til frederikshavn. Jeg er på barsel, men skal til august igang med en uddan-
nelse - også i Frederikshavn, så vi kan køre sammen, til den tid.   
Vi havde allerede smugkigget lidt, så et par dage efter havde vi 2 aftaler, 
en i Øster Holmen og en i Kvissel. Huset i Øster holmen var ikke lige efter 
vores smag og der var for meget der skulle laves på det.  
Derimod var Huset i Kvissel lige hvad vi var på udkig efter - ikke for stort, 
ikke for lille, flot renoveret, dejlig have og et børnevenligt kvarter. Huset 
blev heldigvis vores, så den 7. januar fik vi nøglen.  
Vi er utrolig glade for at bo her, og synes det er en hyggelig lille by. 
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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 

Kvissel Borgerforening 
- Af bestyrelsen, Lasse Vinther Tyron  
På generalforsamlingen d. 19. Februar 2008 var formanden Diana Andersen, 
sekretæren Marianne Vestkær Hansen, kassereren Brian Hald, suppleanterne 
Thomas Skov Andersen og Julie Nisbeth Tyron, revisor Anne Mette Holm og 
repræsentant til Fritidshuset Lasse Vinther Tyron på valg. 
Da Diana og Marianne ikke ønskede genvalg skulle to findes. Det lykkedes 
heldigvis. Lone Graversen og Lasse Vinther Tyron meldte sig. 
Brian Hald modtog genvalg og blev valgt.  For at komme evt. onde rygter til 
livs, skal der gøres opmærksom på at Brians genvalg ikke har noget at gøre 
med at det var ham, der skulle sørge for den efterfølgende suppe. 
Iøvrigt en udmærket suppe der fik ros fra de fremmødte. 
Suppleanterne Thomas Skov Andersen og Julie Nisbeth Tyron blev begge 
genvalgt. - Revisor Anne Mette holm blev også genvalgt. Da Borgerforenin-
gen skal have to revisorer skulle en mere vælges. Erik Jørgensen meldte sig til 
posten og blev valgt. 
Repræsentant i Fritidhuset Lasse Vinther Tyron blev genvalgt. 
Borgerforeningen takker Diana og Marianne for en god indsats. 
Der skal også lyde en tak til de øvrige fremmødte. 
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På bestyrelsesmødet i Borgerforeningen d. 27. Februar blev bestyrelsespo-
sterne fordelt således: 
Formand: Lasse Vinther Tyron. - Næstformand: Kathrine Prip Olesen. 
Kasserer: Brian Hald. - Sekretær: Lone Graversen 
Øvrige medlemmer: Nina Hoel, Christian Prip Olesen, Frands Jensen. 
Revisorer: Anne Mette Holm, Erik Jørgensen. 
Borgerforeningens bestyrelse er i sving og forventer at 2008 bliver et rigtigt 
godt år for Kvissel. En masse idéer er på bordet, og mon ikke nok et par styk-
ker af dem bliver til noget. 
Vi håber på, at vi hen over sommeren bliver bedre til at få information ud til 
borgerne. Vi vil bestræbe os på at få indlæg til Skråen i hver udgave. På 
hjemmesiden www.kvissel.dk vil der også komme mere information. Borger-
foreningen har også oprettet sig som Borgerjournalist på nordjyske.dk. 
Følg med de ovennævnte steder, der skulle gerne ske noget. 
Som afslutning vil jeg bede jer huske på at bestyrelsen kun tæller 7 personer. 
Borgerforeningen er intet uden borgernes støtte og hjælp. Er vi i bestyrelsen 
ikke dygtige nok til at kontakte jer, så hold jer endelig ikke tilbage med at 
kontakte os! 
En stor tak til alle der hidtil har støttet og hjulpet borgerforeningen! Tusind 
tak! 
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Sankt Hans aften i Skærum 
- Af Skærum Sogneforening, Alice Schneider 

Traditionen tro arrangerer Skærum Sogneforening en hyggelig familie 
Sankt Hans Aften. Vi starter 2 store griller i gården ved Ungdomshuset 
klokken ca. 17.00, og I skal bare medbringe det, I gerne vil have grillet. 
Man kan også medbringe det, man gerne vil drikke. 
Kl. ca. 20.00 går vi op på bakken bag ved Ungdomshuset, hvor formanden 
for Sogneforeningen Lene Schøning Bruun holder båltalen. 
Skærum Sogneforening byder på sodavand til børnene, ligeledes bydes der 
også på snobrød.  -  Så mød talstærk op. Alle er meget velkomne. 
 

Sæt aldrig din kone på spil i poker 
- Af Bent Nygaard Olesen, Borgernes Hus 

Det var titlen på årets dilettant i Borgernes Hus. Først var der forpremiere 
torsdag den 13. marts, hvor der mødte ca. 80 mennesker op. 
Det blev en rigtig hyggelig aften med rejemadder og hvidvin bagefter. 
Stykket blev kommenteret meget livligt, og mange mente, det var det bedste 
der var blevet spillet nogensinde - selvom stykket lå lige på grænsen af, 
hvad sarte sjæle kunne tåle. Nogle opfordrede skuespillerne til at optræde 
andre steder med så godt et stykke. Der var også flere, som efterlyste et pro-
gram, hvor skuespillerne kunne signere, - det blev taget til efterretning. 
Til lørdagsforestillingen med spisning og dans var der også mødt 80 menne-
sker op – et lidt mere blandet publikum. 
Stykket blev også denne dag meget positivt modtaget, så samtlige skuespil-
lere var både glade og stolte. Det var jo flere måneders arbejde, og den ene-
ste løn skuespillerne får er glæden ved at spille og den opbakning, der er 
blevet tildelt dem. 
Så kom igen i marts 2009. Fra bestyrelsen skal der lyde stor tak til samtlige 
aktører og alle, som har hjulpet os. Også dem der støttede det ved at komme 
og se det. 
 

Borgernes Hus afholder vores årlige loppemarked på Dybro søndag den 26 
oktober fra kl. 10 til 15, hvor Ninna åbner juleland samtidig.  
Så har i nogle gode effekter, kommer vi og henter med et smil. 
Både store og små ting. Bare ring 98 47 35 89, så kommer vi hurtigst mu-
ligt. 
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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 

Opfordring til Skærumboere m.fl. 
- Af Bent Nygaard Olesen 

Der vil blive arrangeret en eller anden sensommerfest. Om så det skal være 
høstfest eller noget andet. Folk må også meget gerne komme med gode 
ideer, for hensigten er jo, at vi skal blive rystet sammen og komme hinan-
den ved. 
I min barndom i Skærum kendte alle hinanden – både by og land. Og de 
arrangementer der blev lavet i Borgernes Hus samlede ALTID fulde huse - 
et rigtig godt socialt samvær. Nu skriver vi 2008 og der er flyttet mange 
hertil, som man ikke engang kender – både i byen og på landet. Men jeg er 
overbevist om, at de har lige så stort et behov for det sociale samvær som i 
min barndom. 
Så det er bare om at møde op til de mange gode arrangementer som Bor-
gernes Hus og Skærum Sogneforening laver.  
Så skal jeg nok garantere vi kommer til at kende hinanden, og ikke mindst 
lad os mødes i vores dejlige kirke. Den ældste bygning i Frederikshavn 
Kommune. I den fortravlede hverdag er der ikke noget skønnere end at 
sidde i den gamle bygning. Der falder sådan en fred og ro over sig. Så mød 
op. 



 

 

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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