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SKRÅ-EN
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke 
Vest og udkommer fire gange 
årligt - i marts, juni, september og 
december. 

Forsiden
På forsiden ser vi Julerosen, som 
også hedder sort nyserod. Den 
er ikke vildtvoksende i Danmark, 
dens naturlige hjemsted er Mel-
lemeuropas bjergskove, hvor den 
er sjælden. 
Julerosen er giftig da den indehol-
der digitalis. Den tørrede rodstok 
irriterer i pulveriseret tilstand slim-
hinderne; bestanddel af mange 
nysepulvere. 

Julerosen er, som mange andre 
af vore forsidetegninger fundet i 
Jens Larsens efterladte arbejder.      

Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Orla Thomasberg, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal 
være indleveret fredag den 3. 
februar 2012.
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Julehilsen fra 
redaktionen
Redaktionen ønsker alle borgere i 
vores lokalområde en rigtig glæ-
delig jul. Og tak til de som har 
sendt stof til Skråen. Gør endelig 
også det i �01� – og send gerne 
meget mere. 

Også en stor tak til vores annoncø-
rer – støt dem – de støtter Skråen.

Skolen
Af Søren Kirk

Ravnshøj skoles navn blev nævnt, i 
forbindelse med sparekatalog.
 
Børn og ungeforvaltningen havde 
lavet  et  sparekatalog til vore poli-
tikere.  Ravnshøj Skoles navn, blev 
i denne forbindelse nævnt. Dette 
kom nogle af vore gode skolebe-
styrelsesmedlemmer for øre. 
 
Derfor blev forældre, elever og 
andre med tilknytning til skolen 
af skolebestyrelsen, opfordret til 
demonstration foran rådhuset. 
Danmarks lærerforening havde 
på samme tidspunkt indkaldt sine 
medlemmer til demonstration 
imod hele sparekataloget.
 
Mange forældre, elever og lærere 
var trods regnen mødt frem for at 
give deres mening til kende. Dette 
på trods af forfærdeligt regnvejr.
 
Efterfølgende kom det frem at Ven-
stre og SF står ved deres valgløfter 
og undlader at lukke oplandssko-
lerne i denne byrådsperiode. Så 
Ravnshøj skole er ikke i spil, når der 
tales om skolelukninger, i denne 
byrådsperiode.
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skulle behandles i Plan- og Miljø-
udvalget. 

Der blev skrevet flere høringssvar 
fra vores lokalområde til kommu-
nen. Bl.a. skrev de tre foreninger 
Fællesvirke Vest, Kvissel Borgerfor-
ening og Ravnshøj Borgerforening 
en fælles indsigelse. 

Sagen er, så vidt redaktionen er 
bekendt, ikke behandlet i Plan- 
og Miljøudvalget endnu. Vi må 
med spænding afvente udfaldet. 
Men mon ikke udvalget lytter til 
de markante udmeldinger som er 
sendt fra lokalområdet.

Nej til vindmøller 
ved Kvissel 
Brænding
Af  Jørgen Steengaard

I september mødtes ca. 60 borgere 
på Ravnshøj Skole for at høre om 
kommunens temaplan for vind-
møller som omfatter forslag om 
placering af 1�5 m. høje vindmøl-
ler ved Kvissel Brænding.

Ingen kunne efter mødet være i 
tvivl om, at vindmøller ved Kvissel 
Brænding er bestemt ikke noget 
borgerne bryder sig om. 

Baggrunden for mødet som var ar-
rangeret af Fællesvirke Vest, Kvis-
sel Borgerforening og Ravnshøj 
Borgerforening var dels at få en 
orientering af kommunen og dels 
at henlede opmærksomheden på 
muligheden for at give et hørings-
svar til kommunen, inden sagen  
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4H
Af Jytte Høyrup - på vegne af 
forældrerådet
 
4H’s årsaktivitetskalender, er ved 
at være udtømt.
 
Igennem året, har der været af-
holdt arbejdsdag, grillaften, 15års 
fødselsdag, besøg i Fun House og 
bowlingtur.
Sidste arrangement er lørdag den 
17. dec kl 17.00, hvor der spises ri-
sengrød i stalden og danses om 
juletræ.
 

4H er landbrugets tilbud til børn 
og unge og 4H gården er et fristed, 
hvor man kan have sin hest, kanin 
eller marsivn.
 
Der er gode græsningsarealer og 
nyanlagt ridebane. Det er også 
muligt at være medlem uden at 
have et kæledyr, komme på går-
den og deltage i  aktiviteter som 
forældrerådet tilbyder spredt gen-
nem året.
 
Velmødt i 4H!
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bævere og så de store. Efter det 
blev der ellers bare hygget, leget 
og sunget ved bålet. 
Til aften fik vi fisk og kylling, lavet 
af vores dejlige mad mødre. Efter 
maden hjalp nogle med at rydde 
af og andre med at vaske op. Og 
som i Harry Potter, fik vi både plus 
og minus point, efter hvordan vi 
opførte os. 
Senere på aftenen skulle vi på løb 
og der efter spiste vi kage og hyg-
gede. 
Næste morgen var der først mor-
gen gymnastik omkring flagstan-
gen (det var der også lørdag) og 
derefter morgenmad. Så skulle der 
ryddes op og gøres rent. Og det 
var vi alle sammen fælles om. 

Fælleslejr 2011 - 
Harry Potter tema
Af Stephanie Laursen

I år havde vi fælles lejr, for både 
store og små spejdere. Vi havde 
Harry Potter tema. Vi startede ud 
med at alle kom, og vi blev delt 
ind i kollegier (vores sovesale). Og 
store som små var det hele fælles. 

Lørdag formiddag, lavede alle 
koste og tryllestave, og der efter 
skulle vi lave mål så vi kunne spille 
credits (et holdspil i Harry Potter). 

Vi blev blandet mellem ulveunger, 
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RGF
Af Anette Ingvartsen - på bestyrelsens 
vegne.

Gymnastiksæsonen er nu godt i 
gang, og vi kan med glæde kon-
statere at der er god opbakning på 
alle hold. Der er i denne sæson � 
børnehold og � voksenhold. Des-
værre er det ikke så mange hold 
som vi plejer at have  grunden her 
til er at vi mangler instruktører, 
så vi søger med lys og lygte ef-
ter nogle der er friske på at prøve 
kræfter med det næste sæson . 
Det er ikke nødvendigt at have er-
faring indenfor instruktør området 
RGF kan tilbyde forskellige kurser 
hen af vejen. 

Vi er også i den situation at vi 
mangler et par stykker der har lyst 
til at træde ind i bestyrelsen og 
give en hånd med der. 

Vi mener det er af stor betydning 
at vi bevarer vores gymnastikfor-
ening for at vores by ikke bliver hel 
død, der er jo nok der gerne vil gå 
til gymnastik men desværre ikke 
nok der vil værre instruktører eller 
sidde i bestyrelsen. Det er muligt 
det er på politisk plan at afgørel-
sen om lukning af Ravnshøj skole 
skal træffes, men afgørelsen om 
at bevare gymnastikforeningen er 
vores!!

Så tag og mød op på vores gene-
ralforsamling den 10 April �01�.
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Gadenavne  
Ravnshøj
Af Orla Thomasberg

Kommunen vil så gerne have or-
den og rede på alt, derfor har man 
navngivet de forskellige gader og 
veje rundt om i kommunen, såle-
des også i Ravnshøj. 
Her er selvfølgelig en del fantasi-
navne. For eksempel Hanetoften 
og Hønetoften selv om der aldrig 
har været noget hønsehold der, 
men der er i Ravnshøj også nogle 
vejnavne der stammer fra virkelig-
heden. 
    
Højen. Har navn efter ejendom-
men Højen, nu Ravnshøjvej 159, 
det er formodentlig det første bo-
sted i det der nu er Ravnshøj by, 
idet den nævnes i kirkebogen al-
lerede i 170�.

Møllevej. Hedder sådan fordi 
Ravnshøj mølle lå her, ved nr. 10. 
Møllen blev revet ned i 1957.

Hedehusvej. Har navn efter Rib-
berholt Hedehus, som stadig lig-
ger ved Ribberholtvej.

Horsevadet. Er det oprindelige 
navn på den lille ejendom, der lå 
mellem Vester Ribberholt og Nørre 
Fuglsang, og som senere kaldtes 
Follerhuset.

Krilvej. Har navn efter ejendom-
men Krielhuset nu Hjørringvej ��1.

Krilvej ligger på jord der hørte til 
denne ejendom.

Follerhusvej. Har navn efter en lille 
ejendom, der som nævnt lå mel-
lem Vester Ribberholt og Nørre 
Fuglsang. Den hed egentlig Hor-
sevadet, men da der boede en 
mand der, som kom fra Follerbak-
ken i Dvergetved blev det også 
navnet på stedet. 

Morbrovej. Har navn efter ejen-
dommen Morbroen, som ligger 
ved Faurholtvej11.

Tømmergade. Er etableret en gang 
i 1950-erne, og endte der hvor der 
var tømmerplads og savskæreri. 

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.: �0�� 7009
leif@ksjak.dk
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Ulveunger
Ulvehyl fra føreulven Akela!

Ulvene i Ravnhøj har måttet sige 
farvel til nogle af de søde ulveun-
ger, der var store nok til at starte i 
andre flokke. 
Heldigvis var der 10 søde, små ul-
veunger fra 1. klasse, som havde 
lyst til blive optaget i ulveflokken. 

Alle ulveunger har lavet smukke, 
lodne ulveører, som de skal bruge 
for at blive optaget i flokken. Den 
meget hemmelige optagelsesce-
remoni, skal i år foregå på et hem-
meligt sted, som ikke ligger så 
langt fra ulveflokkens sædvanlige 

hule, men de har fået lov, til at låne 
en anden floks hule. Det bliver en 
god tur, hvor de også skal prøve at 
overnatte! 

Ellers har de dygtige ulve øvet sig 
med deres dolke, bla. har de snit-
tet i pinde og de har lavet græskar 
om til fine og lidt uhyggelige hal-
loweenlygter.

I denne uge bliver der lavet julega-
ver i Jørgens værksted og julehyg-
get i spejderhuset!
Hvis nogle har lyst til at prøve, at 
være ulveunge, kan de møde op 
i Ravnshøj om torsdagen kl. 18.�0 
– bare ikke i december, for da skal 
vi se julekalender i fjernsynet! 
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KRIF
Af Jytte Høyrup, formand - på vegne 
af  Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening.

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening mær-
kede her i efteråret en stor opbakning 
til projekt “Salg af Klubaktier”.
 
Pengene bruges til ungdomsar-
bejdet og netop ungdom, er klub-
bens aktiv og ikke mindst klub-
bens fremtid.
 
I KRIF er der mange sunde tilbud til 
ungdommen. Her er der mulighed 
for at dyrke fodbold, håndbold, 
tennis, badminton og floorball.
 
Som altid, er der stor mangel på 
ledere og trænere, men alligevel 
har det vist sig muligt, at finde de 
fornødne personer. De gode uden-
oms arealer ved Ravnshøj Skole og 
Kvissel Fritidshus samt den perfekt 
hal med gode velfærdsområder, 
danner ofte rammen om mange 
aktive sportsudfoldelser. 
 
I samarbejde med Husets Venner, 
er der også i årets løb afviklet Hop-
peborgsaften i Ravnshøj hallen.
Her er der mægtig god søgning af 
både børn og forældre og i nær-
heden af 400 personer i hallen, 
fordelt over 5 timer.
 
Den gode støtte i form af klubak-
tier, sammen med stor sponsor-
støtter fra erhvervslivet, vil blive 
brugt til driften og nye aktiviteter 
i �01�.

Er frivillige 
akuthjælpere 
en god idé?
Af Jørgen Steengaard

Fællesvirke Vest har til næste Di-
striktsudvalg stillet forslag om at 
få undersøgt om mulighederne for 
at etablere frivillige akuthjælpere i 
Frederikshavn Kommunes landdi-
strikter. Hvad er frivillige akuthjæl-
pere? Det er uddannede frivillige 
som kan påbegynde førstehjælp 
så hurtigt som muligt ved akut 
opstået sygdom og tilskadekomst, 
indtil den professionelle hjælp når 
frem. I særlig grad tænkes på akut-
hjælp i tilfælde, hvor der skal gives 
hjertemassage.

Ideen med frivillige akuthjælpere 
fik Ove Christensen og Jørgen 
Steengaard efter at have hørt om 
de gode erfaring, som man har i 
Region Midtjylland der har samme 
problem som vi kender i Frederiks-
havn Kommune, nemlig at der er 
langt til landdistrikternes yderom-
råder, hvilket kan betyde at der er 
længere responstid før den profes-
sionelle hjælp når frem. Med andre 
ord er formålet at gøre lokalområ-
det til et mere trygt sted for bor-
gerne. 

I region Midtjylland fungerer det 
på den måde, at når alarmen går, 
skynder 11�-akuthjælpere sig til 
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indtil professionelle ambulance-
folk tager over. 

Redaktionen vil gerne høre, hvad 
du synes. Er det en god idé – er der 
noget som er relevant for vores 
lokalområde? Send gerne en mail 
med din mening til ove@skolely.
dk 

På internettet kan du se mere om 
frivillige akuthjælpere:
Nordjyllands Amt: Akuthjælpere er 
allerede hverdagens helte. Se un-
der: www.rn.dk/Regionen/Nyheder/
 
DR: Frivillige akuthjælpere er nød-
vendige, se: www.dr.dk/Nyheder/
Indland/�011/11/01/17174�.htm   

et centralt placeret skab, hvor de 
henter det nødvendige udstyr – 
en hjertestarter. Når skabet åbnes, 
kan regionens AMK-vagtcentral se, 
at de lokale akuthjælpere er på vej. 
Et lys på skabet fortæller endvidere 
andre akuthjælpere, at udstyret er 
hentet, og at de dermed kan fort-
sætte direkte til patienten. 

Der kan være op til tre akuthjælpe-
re i funktion hos patienten: En gi-
ver førstehjælp, en assisterer med 
f.eks. hjertemassage og en hjælper 
med at holde tilkørselsvejene frie. 
Det er på frivillig basis, og de fri-
villige er ikke forpligtet på nogen 
måde. Men er de hjemme eller i 
nærheden, hvis uheldet er ude, så 
kan de være med til at gøre indsats 
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Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Et hittebarn

7. november 1670 er der retsmøde 
ved Herredstinget. Laust Christen-
sen i Grimshave har ved � stæv-
ningsmænd. Ole Skrædder fra Fla-
de og Mads Christensen fra Flade, 
på vegne af Fru Karen Dyre til Kniv-
holt stævnet. Maren Jensdatter fra 
Stenhaven i Aasted sogn (Nørre 
Stenhaven) sammen med hendes 
værge. Sagen drejer sig om et hit-
tebarn.

Maren Jensdatter bliver spurgt, ef-
tersom der var kommet et spædbarn 
til hende i hendes hus i august må-
ned, og hun havde taget det til sig, 
og hun havde flyet det det til dåb og 
kristendom, Hvorledes hun kunne 
vide, at det ikke allerede havde fået 
dåb og kristendom, hvortil hun sva-
rede, at samme barn var aldeles ny-
født da det blev båret ind i hendes 
hus en torsdag morgen, og lagt på 
en skammel svøbt i et lidet stykke 
blårgarns klæde. (sækkelærred). Hun 
blev spurgt om hun ikke vidste, hvem 
der var moder til barnet, og om hun 
ville bekende det her for retten med 
hendes ed.

Hertil svarer Maren, og holdt ved sin 
højeste ed, og sagde så sandt som 
hun agtede at arve guds rige, at hun 

aldrig vidste hverken fader eller mo-
der til dette barn, ej heller var det 
kommet i hendes hus med hendes 
minde eller hun havde fået derfor 
gunst eller gave i nogen måde, men 
hun har ladet det døbe siden det blev 
indbåret til hende, og siden ladet det 
begrave for guds skyld.

Der sker åbenbart ikke mere i sa-
gen, for der står til sidst i referatet, 
at Laust Christensen, som er an-
klager, og Maren Jensdatter stod 
til Vedermålsting med hverandre. 
Det vil sige at de i rettens påsyn 
tog hinanden i hånden og dermed 
afsluttedes sagen.

Hittebarnet blev døbt Jens i Aa-
sted kirke 4. september 1670, og 
begravedes 7. september 1670 på 
Aasted kirkegård.

Når man læser referatet fra retssa-
gen får man indtryk af en handle-
kraftig kvinde, som ved mere end 
hun giver udtryk for. Maren tager 
sig af barnet, får det døbt, og tre 
dage senere sørger hun for at det 
bliver begravet. Barnet og dets 
mor har betydet mere for hende 
end som så. Det kan tænkes at 
hun dækker over en pige, der har 
født i dølgsmål, og det var der 
streng straf for på den tid. Maren 
er åbenbart sikker på at ingen har 
kendskab til hendes viden, der for 
agerer hun som hun gør.
Der ser heller ikke ud til at anklage-
ren er særlig ivrig efter at forfølge 
sagen.
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Det danske sprog 
er en svær én

Vi starter med Lås, der i flertal er 
Låse, men flertal af Gås er Gæs 
– ikke Gåse. Vi taler om Fod – er 
der flere, si’r vi Fødder, men skønt 
vi siger Flod, siger vi aldrig Flød-
der. Er der En, hedder det Den, er 
der To, si’r vi Disse.

At flertal af Mand er Mænd – ikke 
Mænder er svært at forstå, når en 
Tand bli’r til Tænder, og skønt fler-
tal af And som bekendt er Ænder, 
så hører man aldrig, at Spand bli’r 
til Spænder. En anden mærkvær-
dighed her til lands i tredje per-
son er Han, Ham og Hans. Er det 
så sund logik – ja jeg spø’r kuns at 
man ikke om Damer siger Hun, 
Hum og Huns?

At Synge i datid på dansk er Sang, 
men Gynges imperfektum er ikke 
Gang, og hvem kan forstå hvorfor 
Springe er Sprang, når Bringe 
ikke i datid er Brang? Korrekt hed-
der datid af Bringe jo Bragte, hvor 
er logikken, når man siger Bagte 
på basis af infinitiv At Bage?

Et andet eksempel: det hedder At 
Tage. Det bøjes i datid ved, at man 
siger Tog… Skulle Bage så ikke 
give Bog? Når Bringe er Bragte, 
skulle Bagte være Binge, men så 
måtte Ragte være datid af Ringe 
dog Ragte det findes på dansk 
faktisk ikke, derfor må vi hellere la’ 
spørgsmålet Ligge.
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Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Ravnshøj Centret
Januar, februar og marts:

Hver onsdag:
- aktivitetsudvalget arrangerer hygge kl. 1�.00 - ca. 16.00
- aktivitetsudvalget arrangerer præmiewhisthygge kl. 19.00

�. tirsdag i måneden:
- aktivitetsudvalget arrangerer banko kl. 1�.00 - ca. 16.00

Kvissel
16/1, 1�/�, 1�/� og ��/4: Pensionistforeningen arr. Banko mandage i 
ulige uger

1/1 - 1/5: Pensionistforeningen arr. Linedans hver tirsdag 
9/1 - �0/4: Pensionistforeningen arr. Kortspil mandage i ulige uger
�0. februar: Pensionistforeningen arr. Katten af tønden kl. 1�.00
��. februar: Pensionistforeningen arr. Generalforsamling - spisning kl. 
18.00

�1. maj: Pensionistforeningen arr. Udflugt - tid og sted endnu ikke be-
sluttet

KRIF
6. december kl. �0.00 - Julehygge (kun for voksne - også børneholde-
nes forældre) 

�5. marts kl. 14.00 - Opvisning i Ravnshøj hallen

10. april kl. 19.00  - Generalforsamling i væksthuset på Ravnshøj skole
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Borgernes Hus i Skærum
Præmiewhist: 10. januar, 7. februar og 6. marts.

Skærum Sogneforening
Holder generalforsamling den 7. februar kl. 19.00.

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.�0
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 14. og �8. september, 1�. og �6. oktober, 9. og ��. november og 
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - �1.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-�1.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-��.00 - alle er velkomne.
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Kvissel-Ravnshøj håndbold starter træning i uge 33

U6/U8 D+P: Træner Toke Nissen og Henrik Holt Christensen
Træningen starter onsdag den 7. september kl. 17.00 – 18.00

U10 Piger: Træner Bodil Falk
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00
Træningstiden ændres når fodboldsæsonen er slut.

U12/14 Piger: Træner Niels Vegeberg og Bent Ole Nielsen 
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00

Serie 4 – ungt hold:  Træner Henrik Holt Christensen / Max Larsen
Mandag  kl. 19.00 – �0.�0
Onsdag  kl. 19.00 – �0.�0
U18 spillere og unge seniorspillere.

Serie 4 – lukket hold: Holdansvarlig Frederik Pape
Onsdag  kl. �0.�0 – ��.00

Skulle der være ”gamle” som nye spillere, der ikke er oprette hold til, 
og hvis I er nok til at stille et hold, så hører vi gerne fra jer. Vi vil så 
forsøge at skaffe træner / træningstid til jer – kontakt venligst Connie 
på tlf. 50 57 �1 46.

Med venlig hilsen Håndboldudvalget

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

Tlf. 2966 8388



Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39


