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SKRÅ-EN
udgives af Fællesvirke Vest
udkommer fire gange årligt 
- i marts, juni, september og 
december
uddeles til alle husstande i 
Skærum, Kvissel, Ravnshøj og 
Aasted

Forsiden
Tegningen er et af Jens Larsens ar-
bejder, som vi har fået lov at vise.
De flyvende fugle er trækfugle, de 
minder os om at efteråret nærmer 
sig. 

•
•

•

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

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller af-
leveres til Alice Schneider,
Bondgårdsvej 35, Skærum
Eller på e-mail: 
alice.schneider@mail.dk 

Stof til næste nummer skal 
være indleveret lørdag den 6. 
november 2010
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Fra redaktionen
Økonomiske  
vanskeligheder

I de � sidste numre af Skrå’en, har 
vi skrevet om de store vanskelig-
heder af økonomisk art Skrå’en står 
over for. Der er i skrivende stund 
ikke fundet nogen løsning. 

Det er ærgerligt hvis vi må opgive 
at lade Skrå’en udkomme. Det er 
vor fornemmelse at rigtig mange 
er glade for at læse om og få en 
orientering om lokalsamfundet. Vi 
håber stadig at finde en løsning.  

Kvissels Venner
Af C.C.Jessen, Tolnevej 17

I vinter fik vi en nydannelse i for-
eningslivet. Kvissels venner blev 
dannet, på kort tid med en stor 
flok medlemmer, 160. Men vi kan 
ikke sammenligne den med andre 
foreninger uden videre. Det er en 
støtteforening. Man kunne også 
kalde den en paraply over alt det 
andet, der foregår. 
Paraplyen kan skaffe ly, så man 
kan færdes frit, selvom regnen står 
i stænger. Det er sådan vi gerne vil 
støtte det frie foreningsliv, der er 
til gavn for alle i vort lille bysam-
fund. Paraplyen kan ikke dække 
over hele familien. Men så kan den 
flyttes lidt rundt efter hvor den 
gør mest gavn. Den er heller ikke 
en ubetinget sikkerhed imod at 
blive våd. Men den er en hjælp. Vi 
er ikke en sikkerhed for enhver ak-
tivitet, men vi vil gerne gå ind og 
bidrage, hvor der er behov. 

Jeg håber, at billedet kan gøre det 
klart, at vi ikke er ikke en konkurre-
rende forening til nogen af de an-
dre, tværtimod. Vi prøver at samle 
kapital, som vi kan gøre godt med. 
Vi prøver at øge bevidstheden om 
sammenholdets betydning. 
Jeg synes, at vi allerede nu har 
været med til at få sagt Kvissel i 
offentligheden. Jeg har mødt en 
del reaktioner udefra, og pr-opga-
ven er der med det samme: Hvor 
ligger Kvissel egentlig, sådan helt 
præcist? Er det rigtigt, at der kører 

Kvissel Tømrersjak ApS
 
Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med 
løsning af små som store opgaver.
 
Ring til os. Vi giver gerne et godt råd
eller et uforpligtende tilbud. 
 
Se nærmere på www. kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: �03� 7009
leif@ksjak.dk
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De seje aktivister iblandt os laver 
Sankt Hans og byfest og hvad man 
ellers finder på. De rigtig sejge 
restaurerer stationen, så den nu 
fremstår klar til at blive indviet i 
begyndelsen af oktober. Her kan 
der, ligesom i fritidshuset på sta-
dion, ske ting og sager. Nogen er 
til det ene og nogen til det andet. 
Andre kommer måske ikke så me-
get hjemmefra, men vil gerne støt-
te alligevel. Her er Kvissels venner 
alle tiders mulighed – for alle.

Øvrige i bestyrelsen: Svend Bras-
søe, Søren Pors, Mogens Ørsted og 
Rodney Wilkins.

Inter City igennem og at nogen af 
dem oven i købet holder ved jeres 
station? Har I virkelig tennisbaner? 

Når vi er kommet gennem de sæd-
vanlige reklamer for naturen, for 
skov og strand, så gælder det om 
at se nærmere på det som Kvis-
sel kan tilbyde. Det gjorde jo ikke 
noget, om de budgetbevidste og 
børneglade unge familier slog sig 
ned her hos os. Ja det ser ud til, at 
de faktisk gør det og at tingene 
bevæger sig i den rigtige retning.

Vi er venner af Kvissel, fordi vi godt 
kan lide at bo her. 
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Kvissel-Ravnshøj 
Idrætsforening
Af  Håndboldudvalget

Så starter håndboldsæsonen igen!
Vi starter op mandag i uge 3�!

Træningstider sæsonen �010/�011.
- mens der trænes fodbold.

Mandag:
17:00-18:00 U14 piger
18:00-19:00 U16 drenge 

Tirsdag:
17:00-18:00 U1� piger og drenge 

Onsdag: 
16:00-17:00 U6 og U8 
(starter først i september 
– informationer kommer 
senere) 
17:00-18:00 U16 drenge 
18:00- 19:30 Dame senior 

Torsdag: 
17:30- 19:00 U1� drenge og piger 
19:00 - �0:00 U 14 piger 

Fredag: 
16:00-17:00 U10 drenge og piger.

Hold øje med opslagstavlen i hal-
lens forgang, klubbens hjemme-
side eller på infokanalen. 

Vi ses ;0)
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fæstegårde i Åsted. Ligesom der 
ligger en afskrift af Herredsting-
bogen 16�7 – 1817. Der kan for-
tælle om store og små uenigheder, 
men også mange ganske uhygge-
lige sager. 

Egnsarkivet er åbent hver torsdag 
fra 1500 til 1630, og alle er meget 
velkomne, også for ”bare at kigge”. 
Det glæder os at få gæster.

Med venlig hilsen Kvissel-Ravnshøj 
Egnsarkiv

   

Hvad er Egnsarkivet?
Egnsarkivet er en forening, hvis for-
mål er at samle og gemme Åsted 
sogns historie, så kommende ge-
nerationer kan have glæde af at se 
hvordan sognet har udviklet sig.

I Egnsarkivet ligger der mange 
hundrede dokumenter, protokol-
ler, skøder, kort og lignende der 
fortæller om livet i Åsted sogn.

Der er ca. 1400 billeder af perso-
ner, steder og begivenheder i sog-
net. En meget stor udklipssamling, 
som stadig bliver suppleret.

Som hjælpemidler for slægtsfor-
skere som er flittige gæster ligger 
Kirkebogen for Åsted sogn fra 1654 
til 1891 i arkivet, sammen med 
Skifteprotokoller og Fæsteproto-
koller fra de godser, som havde      
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KRIF Floorball
Af Thomas Lodberg, Cheftræner for 
KRIF FC Millionaires

KRIF ś floorball afdeling, der i dag-
lig tale går under navnet Millio-
naires, er i den kommende sæson 
repræsenteret i Danmarks højest 
rangerende række, nemlig Unihoc 
Ligaen. Der er aldrig sket før, at et 
hold fra vores lille samfund herude, 
er repræsenteret på så højt plan.
Det er noget vi er meget stolte af. 
Vi har bl.a. fået en af verdens be-
ste spillere nogensinde til at spille 
for Millionaires i den kommende 
sæson. Hans navn er Martin Dahl-
gren, og kommer fra Sverige. 

Vi håber meget at I, vil komme og 
bakke os op i den kommende sæ-
son i Ravnshøj Hallen. Vores håb er, 
at vi kan samle lokalbefolkningen 
til vores kampe, så fælleskabet kan 
blive sat i højsædet. Holdets første 
kamp, er en pokalkamp ude mod 
Skanderborg, fra 1 division, lørdag 
den 4. september kl. 16.00. Mens 
holdets første kamp i Unihoc Li-
gaen er lørdag den �. oktober kl. 
16.00 i Esbjerg. Første hjemme-
kamp er onsdag den 6. oktober kl. 
19.00 i Ravnshøj Hallen, mod FC 
Outlaws fra Frederikshavn.

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34
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I den mere breddemæssige del af 
afdelingen, har vi et hold i 3 divi-
sionshold, som er for motionister, 
og folk der gerne vil hygge sig. 

Træningen her foregår i Ravnshøj 
mandag kl. �0.30, og igen onsdag 
kl. �1.30. Som noget helt nyt, sat-
ser vi hårdt på ungdom til næste 
sæson. Vi har både U7, U9, U11 og 
U13 hold tilmeldt til turneringen. 

Træningstiderne for U7 og U9 hed-
der tirsdag kl. 15.00-17.00 og fre-
dag fra kl. 17.00-18.00, mens U11 
og U13 træner tirsdag fra kl. 18.00-
19.00 og fredag fra kl. 18.00-�0.00.

 

Vi kan derfor bruge så mange 
børn og unge, som muligt. Mere 
info kan fås hos undertegnede, 
eller på klubbens hjemmeside  
www.millionaires.dk. Vi håber me-
get på lokalbefolkningens opbak-
ning, og da klubben er inde i en 
rivende udvikling, kan vi bruge alt 
fra spillende medlemmer, passive 
medlemmer, nye dommere, nye 
ledere og nye trænere her fra.

Kontakt mig gerne for mere info.
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Tale ved sammen-
komst i Aastedhyt-
ten
Af Børge Rasmussen           

Tale ved sammenkomst i Aasted-
hytten mandag aften den �8/6 
�010 mellem deltagere fra Sct. Ge-
orgs Gilderne i Frederikshavn med 
flere og de kommende ejere af Aa-
stedhytten efter 1/7 �010 familien 
Sønderby m.fl. Ravnshøj .

Som afgående husmester for Aa-
stedhytten gennem �0 års føles 
det godt, at nye kræfter udenfor 
Sct. Georgs Gilderne nu efter 1/7 
vil træde til og fortsat vil bruge Aa-
stedhytten til udlejning for både 
børn og voksne, som i disse vidun-

derlige omgivelser kan få en god 
naturoplevelse og have et godt 
socialt samvær langt væk fra byen 
og dens fristelser.

Aastedhytten har Sct. Georgs Gil-
derne købt midt under �. verdens-
krig i 194� for kr. 5.000 af afdøde 
tandlæge Holger Friis i Hjørring, 
som via sit bekendtskab med den 
daværende præst Johannes Bre-
mer i Aasted kirke, hvor han tidli-
gere var bleven gift i 1918, fordi 
han havde hørt, at han var rar og 
fattede sig i korthed. Under et se-
nere besøg hos præsten i 19�7, vi-
ste Friis ham et maleri med et mo-
tiv fra Asdal Voldsted, som havde 
kostet �00 kr. hvortil præsten siger: 
Jamen kære børn, det var dog en 
skrækkelig pris, for de penge kun-
ne I have købt bakkerne der, ja må-
ske ikke lige Asdal Voldsted, men i 
hvert fald Jens Peters bakke nede i 
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Aasteddalen. Få dage efter havde 
præsten af sin nabo købt �½ tønde 
land for �00 kr. til Holger Friis. En 
bakketop i et pragtfuldt moræne-
landskab lige ud til Aasted aadal. 
Her byggede Holger Friis først en 
træhytte og senere dette rumme-
lige hus, som vi nu sidder i.

For at få midler til driften af hytten 
og betaling af børns sommerferie-
ophold i hytten arrangerede S.G.G. 
i nogle år Børnehjælpsdage  i Fre-
derikshavn. Efter krigen da tyske 
soldater var taget væk fra Pikker-
bakken, erhvervede vi en mand-
skabsbarak, som så blev opført 
som sovesal. Da vi mange år efter 
fik vand og el indlagt, fik vi tilbyg-
get bade-og toiletafdelingen. So-
verummet, som tidligere var pla-
ceret ved siden af køkkenet, blev 
det fjernet og det store køkken-
rum indrettet. Man ville ikke mere 
leve med at hente vand i aadalen 
og undvære el som tidligere. 
For at få en bedre udlejning var det 
nødvendigt at følge med tiden. 
Foruden spejderne brugte især 
skolerne hytten meget til lejrsko-
leophold. Børnene har altid haft 1. 
prioritet før vi ville udlejede den til 
voksne. Vi benyttede den selvføl-
gelig også selv til mange af vore 
arrangementer og møder. 
Jeg møder tit folk fra Frederiks-
havn, som endnu med glæde hu-
sker deres oplevelser fra Aasted-
hytten og jeg ved der findes rigtig 
mange frederikshavnere, som har 
været her. 

I de �0 år jeg har været hyttefar er 
der sket omfattende forbedringer, 
hvilket har kunnet betales via det 
overskud, som hytten har givet. 
Det er rigtig mange timer jeg alene 
har anvendt til kontrol, rengøring 
og vedligeholdelser heroppe og 
også sammen med mange af vore 
gildebrødre fra Hyttelauget, når 
større projekter skulle laves. Hvert 
år i forbindelse med forårsklargø-
ringen var en flok på ca.15 gilde-
brødre mødt op, som gjorde hu-
sene og omliggende arealer klar til 
den kommen-de sæson, som går 
fra april til november måned.

Jeg er glad og stolt over alt det vi 
har nået og jeg har gjort det, fordi 
jeg så og hørte om alle de gode 
oplevelse, som børn og voksne 
havde fået ved at opholde sig her-
oppe og dermed mener jeg, at jeg 
var med til at opfylde et af vore af-
givne løfter i gilderne,” hvor vi lo-
ver at gøre vort bedste for at gøre 
livet gladere og lysere for andre.” 

Jeg vil opfordre de fremmødte 
til at synge Hyttesangen, som er 
skrevet af afdøde Johs. Boolsen fra 
Frederikshavn. 
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For de tider der er afsat til moti-
onsbadminton, vil der være teg-
ningsaften.

Torsdag d. �6. aug. fra kl. 19.30.

Her kan I få reserveret den tid I øn-
sker. Tag tøj og ketcher med, så I 
kan få gang i benene igen.

Kontigentstigning
Der har i KRIF været en lille kontin-
gentstigning så kontingentet for 
sæsonen er:

Turnering    900,-
Motion Double  450,- 
Motion Single   750,-  
Ungdom   350,-

Yderlige spørgsmål kan rettes til:
Jørgen Jensen 98 48 45 15 eller 
Claus Rendeman 30 �� 94 �4.

Badminton i Kvissel- 
Ravnshøj Idræts- 
forening, KRIF
Af Badmintonudvalget

Så er det snart tid til at starte sæso-
nen �010/11. 

Vi er glade for at vi i år kan tilbyde 
følgende:

Tirsdag:
�0.00-��.00: Turneringsbadmin-
ton, starter 30. aug.

��.00-�3.00: Motionsbadminton, 
starter 30. aug.

Torsdag             
16.00-17.30: Ungdomsbadminton 
6-16 år – starter 9. sep.

�0.00-�3.00: Motionsbadminton, 
starter �. sep.

FODBEHANDLING - den kørende fodpleje

Jane Fredriksen - Lægeeksamineret fodbehandler

20 12 54 44

Kommer til dig, når du har tid

Ansat i Frederikshavn Kommune i 22 år
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Åsted
Af Jette Braagaard Rasmussen

Jeg læser altid Skråen med stor in-
teresse. Spec. leder jeg efter, om 
der ikke skulle stå noget om min 
lille by Åsted, det gør der næsten 
aldrig, så det vil jeg hermed råde 
bod på.

For ca. �0 år siden, kom jeg ved et 
tilfælde, til at bo i Åsted og jeg tab-
te øjeblikkelig mit hjerte til denne 
lille by, der ligger så smukt ved 
Åsted Ådal, samt byens beboere.

Vi er ikke så mange mennesker i 
byen, så vi kender alle hinanden 
og følger hinanden på godt og 
ondt, uden dog at overrende hin-
anden.

Jeg kan næsten ikke komme med 
superlativer nok, og jeg kan for-
tælle, at vi hvert år holder en Åsted 
fest på skift hos de beboere, der 
har mest plads. Til festen er skrevet 
en sang, en ”ode til Åsted” og mon 
ikke denne sang fortæller alt.

(Se sangen efter kalenderen)
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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-�1
              maj - august: 1. onsdag hver måned kl. 19-�1
              samt efter aftale på tlf. 98 47 30 40

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18-19.30
Ravnshøj - Ulve hver torsdag kl. 18.30-�0
Ravnshøj - Spejdere hver anden mandag kl. 18-�1

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening - håndbold
- se evt. ændringer på infokanalen eller på www.kvissel-if.dk
Bemærk, når fodboldsæsonen er slut kommer der ny træningsplan.

Skærum Sogneforening
Foredrag af Thomas Mølgaard 7/10 kl. 19.30
Fredags-fællesspisning  kl. 18.00 
Generalforsamling 8/�-�011

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19-�� - lukket i skoleferierne

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19-�� - alle er velkomne

Ravnshøj Centeret
Husk præmiewhist hver onsdag kl. 19 .
Præmiewhist er dog overtegnet og flyttes til Centeret.

Tredje tirsdag i måneden Banko - alle over 60 år er velkomne
Hver onsdag   Kortspil og øvrige aktiviteter
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August    Udflugt
September    Høstfest
Oktober   Aftenbanko
November   Mortensaften
December   Julefrokost

Ravnshøj Gymnastikforening
Motion M/K træner i hallen, øvrige i gymnastiksalen

Mandag
17.00-17.55 Krudtugler (piger til og med bh.kl.) 
19.00-�0.15 Line-dance M/K fra 16 år

Tirsdag
17.00-17.55 Forældre/barn ca. � – 4 år 
18.00-19.15 Spring fra 1. klasse og opefter
19.30-�0.30 Dance fra �. klasse og opefter
19.00-19.55 Motion M/K obs! hallen

Onsdag
16.00-16.55 Dagmotion M/K
17.00-17.55 Springlopper (drenge – 4 år til og med bh.kl.)
19.00-�0.15 MBL

Stations Caféen, Kvissel
Fredag d. 15/1   Fredagscafé
Fredag d. ��/1 kl. 18.30   Fællesspisning
Hver anden tirsdag efter nytår Kreativ Café
Hver tirsdag kl. 19.30   Præmiewhist

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Porsmose
Statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MEL
Hjørringvej 188 . 9900 Frederikshavn
www.poulporsmose.dk . Mail: pp@poulporsmose.dk

Tlf. 2966 8388



Side 16

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
Menighedsrådene
1�. sept. kl. 16.00. Arrangement for nye konfirmander med forældre.
��. sept. kl. 19.00. Åsted Præstegård: Eva Mejdahl.
08. okt. kl. 14.30. Åsted Præstegård: Hans Henrik Frey.
�6. okt. kl. 17.00. Skærum Kirke: Spaghetti Gudstjeneste.
�7. okt. kl. 19.00. Åsted Præstegård: Tidl. Biskop S. Lodberg Hvass.
05. nov. kl. 14.30. Åsted Præstegård: C.C Jessen.
17. nov. kl. 19.00. Åsted Præstegård: Nis Borsdal

Ravnshøj Centret 
Gudstjenester sidste tirsdag i måneden er aflyst resten af året. 
September: Høstfest
Oktober: Aftenbanko
November: Mortens aften
December: Julefrokost

Skærum Sogneforening
Spis-sammen den �9. oktober. 

Borgernes Hus i Skærum
Skærum Revy ”Det er kærligt ment” 18/9 kl. 18.00
Loppemarked på Dybro - lørdag d. 30/10 kl.10.00 - 17.00
Juletræ: søndag d. 5/1� kl. 14.30 - spisning kl. 17.30 i Borgernes Hus
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Åsted - lille by men kendt af alle 
for et sammenhold af stor format 
er du syg så kan du bare kalde 
altid en har netop tid i dag.
Mon vi sladre lidt – ja, det gør vi tit 
dog i venlighed – vi vil ha’ besked! 
kendetegner vores by ved dalen. 
Åsted – dette sted vi holder af.

Vi har Åstedtræf hvor der bli’r skålet
op vi møder næsten alle mand 
med den fest der rammer vi jo målet 
nye folk velkommen bydes kan 
her så snakken går – hvad er sket i år?
Festen er i år – her på Østergård.
Tage han har ryddet hele laden
gode naboer har hjulpet til.

  

  

  

En ode til Åsted
(mel.: Lundeborg visen)

Er du trist og har du sorg i sindet
kom til Åsted verdens bedste sted
her i sognet gode folk de findes
det vi alle her i sognet ved!!! 
Her er trygt og godt - kirken knejser flot 
her er fin natur – her er alt der du’r 
og i dalen åen stille flyder 
er en lise for vor sjæl og sind. 

Her er marker her er grønne agre 
præstens heste hilser os goddag 
her er roligt ingen til der jager 
her vi trives godt i ro og mag. 
Orla kø’r af sted – ta’r avisen med
solen ringes ned – og vi alle ved 
dagen går på hæld og vi bli’r flere 
folk de kommer hjem fra byens larm.

Hør det pusler ved vor havelåge
friske mænd de fjerner vores skrald
tidlig oppe selv i regn og tåge
trygt og godt at vide det er dem.
Gunnar laver mad – det er flæsk på fad
og vi ta’r til byen – hvilket herligt syn
for der vinkes rundt fra bil og haver
det gir ballast til en stresset dag.

Er du trist og måske tung i sindet
Gå en tur på vores kirkegård
her er stilhed og en ro der findes
de små haver altid flotte står
her i stille ro – vores kære bo
tankerne de går – sindet fred det får
helt naturlig er de stadig med os
i vor tanker og vor dagligdag.

Aasted bakker med gården Engsig 1931
Olie på lærred, 70 x 81 cm
Bangsbo Museum og Arkiv
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undersøgelser viser det sig da 
også, at huset lå på et stykke jord, 
som var gadejord, Derfor var det 
et gadehus, og her har sikkert også 
byens brønd været.

I landsbyerne, der jo ikke var an-
lagt efter nogen lokalplan, blev 
der rundt om større og mindre 
jordstykker til overs, om man så 
kan sige. 
Disse jordstykker blev kaldt ”Gade-
jord” og var fælles ejendom for 
ejerlavet.

Der var altså ikke nogen, der havde 
ejendomsret til jorden.

Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Gadejord

I Åsted sogns kirkebog for 1884 fin-
der vi et stednavn, som lyder me-
get specielt og interessant, nemlig 
Brøndgadehuset i Faurholt. Man 
kan undre sig over, hvad der gem-
mer sig bag et sådant navn.
Hvis vi deler navnet i to Brønd og 
Gadehus, giver det lidt mening. 
Det var et gadehus, som lå ved 
brønden, og ved vore nærmere 
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På gadejorden kunne, der være en 
sand- eller lergrav. I Faurholt kan vi 
se på gamle kort, at der har været 
en sandgrav ved Brøndgadehuset.

Landsby fra før jordreformernes gennem-
førsel
Ovenstående er blot en principskitse af en 
landsby, der var naturligvis også andre udseen-
der afhængig af vejføringerne. Men nogle fæl-
les træk gik igennem hos dem alle

Gaden, et grønt område, der altid var cen-
tralt placeret, her lå også 
Gadekæret, der ud over som vandingssted 
også fungerede som branddam
Gadehus, evt. smedje
Byens gårde

1.

2.

3.
4.
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var vandingssted for dyr, og
var branddam for landsbyen. 

Til fællesjorden hørte også ”Fæ-
gyderne”, der var betegnelsen for 
veje i og omkring landsbyen, hvor 
kvæget blev drevet eller trukket til 
og fra græsning og vanding.

Gadejorden har vel fra tid til an-
den, i god forståelse med alle, 
været benyttet for eksempel til af-
græsning, men der har også altid 
været mennesker, der gerne ville 
inddrage gadejorden som deres 
egen, og gør forsøg på at hegne 
det ind. Også anden jord har man 
været ude efter. Eksempelvis har 
der været skænket jord til kirken 
(præstens forsørgelse). Senere 
blev der rejst tvivl om ejendoms-
retten, så præsten måtte indkalde 
et tingsvidne for at få sin ret. (se 
Skråen juli �003).

Gadejord blev også brugt til at an-
bringe Smedjen på, så var gårdene 
fri for at afgive jord til denne for 
landsbyen meget nyttige hånd-
værker.

I Åsted kirkebog er der 1860 såle-
des nævnt en ”Smed Christensens 
Gade” i Kvissel. Det har sikkert væ-
ret et stykke gadejord, hvor sme-
den boede.

Fattighuset, hvis der var et sådant 
i landsbyen, blev også ofte bygget 
på gadejord.

Enker og andre mindre bemidlede 
fik også lov at bo på Gadejorden 
– heraf navnet Gadehus. Og lade 
deres dyr græsse på gadejord.
I Åsted kender vi ”Søen” som gade-
jord, her har været gravet tørv, og 
man vandede kreaturer her. Vi har 
tidligere skrevet om den retssag, 
som blev ført mod områdets bebo-
ere, da de benyttede ”Søen” til tør-
vegravning (se Skråen dec. �006). 
Gadekæret, som også lå på gaden, 

På Gaden holdt bønderne 
også deres byting, hvor 
forhold vedrørende den 
fælles drift af markerne 
blev diskuteret
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Skaterrampe på Ravnshøj Skole
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Indvielse af Kvissel 
Station
Af Svend Brassøe

Mød op til en hyggelig efter-
middag - søndag d. 3. okto-
ber kl. 14

Der bydes på stort kaffebord og 
sodavand til børnene. I løbet af ef-
termiddagen vil der være forskel-
lige indslag. 
Musikkorps Sæby spiller op og for-
mand for kultur- og fritidsudvalget 
Mogens Brag vil forestå den offi-
cielle indvielse.

I øjeblikket knokles der på Kvissel 
Station for at få alt klar til en festlig 
indvielseaf bygningen. Der er ble-
vet skiftet gulv i den store sal og 
etableret udvendig trappe til Mo-
deljernbaneklubben, der holder 
til på 1. sal. Desuden er der lavet 
et lokale specielt til trædrejning, 
samt ny entre og hoveddør. 
Her skal lyde en stor tak til alle (og 
der er mange), der har bidraget til 
projektet, stort som småt!

I budgettet er der også sat penge 
af til inventar. Et flot billardbord er 
bestilt. Her kan spilles både pool 
og kegle-billard. 
Desuden kan indkøbes sofaer, 
computere, musikanlæg, projek-
tor m.v. 

Pengene til dette er som tidligere 
beskrevet skaffet til veje gennem 
projektansøgninger – og øremær-
ket til disse ting.

Nu er det op til borgerne at få hu-
set til at summe af liv. Vi har alle 
muligheder! Kun fantasien sætter 
begrænsningerne. 
Følgende tiltag er allerede klar til 
at blive sætte i gang: Trædrejning, 
blomsterdekoration, modeljernba-
ne samt bordtennis/billard-klub. 
Hvis du har ideer er det bare med 
at komme frem med dem!

Målet er at leve endnu bedre op 
til sloganet:” Kvissel – den levende 
landsby ved jernbanen”
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Når vi læser alle de rosende ord i 
vores gæstebog, føler vi, at vi har 
gjort en forskel. Det har været en 
glæde for os - at være med til at 
gøre rigtig mange mennerskers 
festdag - til et uforglemmeligt 
minde. Det er derfor endnu mere 
vemodigt,at vi må ophøre med at 
drive Nygaards Mølle.
 
Med venlig hilsen
Bjarne og Susanne Sønderlev
Nygaards Mølle

Nygaards Mølle 
lukker
Den 15. juni  i år, havde vi drevet 
Nygaards Mølle i 9 år. Vi har gen-
nem alle årene været besøgt af 
mange lokale gæster fra Skærum, 
Kvissel, Ravnshøj og Aasted. 
Vi vil herigennem takke alle de dej-
lige familier/mennesker som har 
nydt vores gode mad og hygget 
sig i vore dejlige omgivelser. 
En særlig tak til alle jer, der har 
anbefalet os til andre og derigen-
nem været den bedste reklame, vi 
kunne få, vi har med jeres hjælp 
oparbejdet et godt ry: 
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