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

Forsiden

Det er en Odder som titter frem 
på forsiden af Skrå-en, fanget i 
Jens Larsens fine streg. Odderen 
har af forskellige årsager været 
stærkt på retur i Danmark, men er 
heldigvis igen i fremgang. Fred-
ning, og et renere vandmiljø, har 
gjort sit til at vi igen kan opleve 
det smidige dyr i naturen. Od-
deren er en glimrende dykker og 
svømmer der er tilpasset livet i 
vandet. Odderen lever især af fisk, 
men den tager også krebs, padder 
osv. Odderen kan blive over 10 år 
gammel.

 

 Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
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  
7. februar 2014.
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Fra redaktionen
Et nyt billede af 
Udkantsdanmark

Når ordet Udkantsdanmark lyder, 
så popper historier op om tomme 
huse, mangel på arbejdspladser 
og meget andet. 

Såkaldte ”kloge hoveder” 
erkender nu, iflg. avisen: JP, at 
de undersøgelser der har været 
foretaget indtil nu bygger på et for 
dårligt videnskabeligt grundlag. 
Man har glemt at tage en række 
forhold med i undersøgelserne. 
Forhold som børns opvækst og 
trivsel, borgernes sundhed og 
deltagelse i demokratiet. Lige 
netop på disse punkter scorer 
landdistrikterne højt i forhold til 
tætbefolkede områder. 

Formanden for Landdistrikternes 
Fællesråd, Steffen Damsgaard 
udtaler herom: ”På landet får 
mange en tryg opvækst og går i 
en god skole, som de er glade for. 
Samtidig føler de sig ofte som en 
større del af fællesskabet, fordi der 
ikke er de samme kommercielle 
tilbud, så borgerne selv må stable 
noget på benene.”

Summa summarum: Børnene trives 
godt i landdistrikterne – det er 
vigtigt, for børnene er vores fælles 
fremtid. Demokratiet trives også 
godt i landdistrikterne ikke mindst 
takket være et stærkt foreningsliv  

 
 
 
 
 
 
– det skal vi værne om og støtte 
endnu mere op om. 

Jo – der er mange gode 
argumenter for at bosætte sig i 
landdistrikterne.

Liv i 
købmandsgården
Af Jørgen Steengaard

Det er en stor glæde for 
lokalsamfundet, at der kommer liv 
i købmandsbutikken i Ravnshøj. 
Ja, det lyder næsten for godt til at 
være sandt – men det er fakta. 
Michael og hans familie flytter 
ind og åbner en butik til næste 
år. Hvornår og hvordan – det 
må vi vente spændt på. Vi byder 
familien hjertelig velkommen – og 
i kommende nummer af Skråen 
håber vi at kunne løfte mere af 
sløret.
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Skærum, fordi der var særdeles 
egnede lokaler. (Bygningerne 
fra H:E:J. Vinduer, som lukkede i 
90èrne).

Vi siger – velkommen til ”vores 
by” 

Af Alice Schneider

Efter start i landsbyen Sterup i 
år �00� og et ophold i Sæsing er 
Havsager Vinduer nu i sommer 
kommet til Skærum.

Det er en virksomhed, som 
er i udvikling og har lige nu 7 
medarbejdere.

Foruden stort salg i Danmark, 
sælges der også til Norge.

Konsulent/sælger Christian Jensen 
fortæller, at fabrikken kom til  
 

Ny virksomhed i Skærum
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Af Erik Colding Thaysen 

Onsdag den 1�. november gæste-
de biskop Henning Toft Bro Aasted 
præstegård. Og vi der stod for ar-
rangementet var spændte: Hvor 
mange ville der komme?
Som en af de første kom biskop-
pen med guitaren i hånden. Vi fik 
snakket lidt og vist til rette og så 
begyndte folk at komme.Salen 
fyldtes hurtigt – 55 fremmødte. 
Fint. Biskoppen skulle tale over 
emnet ”En musikalsk vandretur i 
Limfjordslandet fra Thyborøn til 
Aalborg med udblik til Folkekirkens 
situation i dag og i fremtiden”.
Men hvem er han i grunden denne 
vores nye biskop? Ja, han begynd-
te selv med begyndelsen og var en 
veloplagt fortæller.

Han er født i Thyborøn i 1956. Vok-
set op 100 meter fra kanten af Lim-
fjorden og 100 meter fra kanten af 
Vesterhavet. Det er en baggrund, 
der har præget ham meget. Det 
er en meget rå natur. En barsk na-
tur – men også en smuk natur i al 
sin barskhed. Det har præget hans 
sind, hans måde at være menneske 
på, hans måde at tænke på, hans 
måde at prædike på, hans måde at 
skrive salmer og sange på.
Den unge Henning Toft Bro vokse-
de op i et kirkeligt miljø hvor guds-
tjenesten var ugens højdepunkt. 
Det var ikke altid de kunne komme 
af sted alle sammen, men hjemmet 
skulle være repræsenteret. en skik  

 
 
 
som har holdt sig gennem mange, 
mange år, men som desværre eb-
ber langsomt ud. Men det var vig-
tigt for hans forældre. Og børnene 
blev taget med til kirke også selv-
om de ikke syntes det var det mest 
interessante altid. Men det gav jo 
børnene en god ballast og en god 
fornemmelse for gudstjenesteliv. 
Det både fyldte meget og betød 
meget. Det er Henning Toft Bro 
dybt taknemmelig for – for det har 
jo også præget hans liv. 

Selv siger han: ”Jeg er vokset op 
ude på den jyske vestkyst – ud af 
en fiskerfamilie og har levet mit liv 
derude i 50’erne og 60’erne og er 
vokset ud af den folkelighed der 
trivedes derude med sang og mu-
sik, gudstjenesteliv og FDF hvor 
jeg også har haft min kirkelige op-
vækst. Den folkelighed har jeg så 
taget med mig også i den måde 
jeg er præst på i næsten �5 år og 
det vil jeg naturligvis også gerne 
tage med ind i det nye embede jeg 
har nu. Jeg har spillet en del musik, 
komponeret, skrevet mange sal-
mer og sange gennem årene. Og 
har gjort meget ud af at komme ud 
og prøve tingene af. Jeg tror det er 
Jacob Knudsen der siger: Virkelig-
heden er altings prøvelse.
Jeg ville ud og prøve mine sange 
af i stedet for at lægge dem ned i 
en skuffe. Det er blevet til megen 
sang, musik og almindelige folke-

Biskop på slap line
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Men vi ved jo også godt at der ikke 
kommer så mange i kirke som da 
jeg var barn. Folks gudstjeneste-
frekvens i dag er anderledes.
Og derfor så jeg også meget gerne 
at vi bliver gode til også at være 
nærværende, som kirke, på andre 
tidspunkter end lige søndag for-
middag.

Når jeg tænker på da vi – min kone 
og jeg - var �5 år yngre: Vi havde tre 
små børn og skulle til gudstjeneste 
en søndag – og inden man kom-
mer op og i sving og i gang så er 
man halvvejs inde i gudstjenesten 
og man kommer måske næsten 
ikke engang af sted. Derfor gøres 
der også mange forsøg på at lave 

lige foredrag igennem de sidste �5 
år. Så jeg er kommet ud i mange 
af hjørnerne, der hvor folk lever 
deres liv.

Jeg er selv vokset op med den klas-
siske danske højmesse helt fra min 
barndom og ungdom og til nu og 
har selv været præst i mange år og 
holder utrolig meget at søndagens 
højmesse. Søndagens højmesse er 
jo krumtappen om alt det kirkeliv 
der leves.
Den kan vi ikke investere nok tid 
og kræfter i og det bliver også 
gjort rundt omkring i stiftet.
Med stor, stor indsats for at lave 
levende og udfordrende gudstje-
nester.
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gudstjenester på andre tidspunk-
ter der bedre passer børnefamilier. 
Endnu bedre end søndag formid-
dag. Det er en udvikling jeg gerne 
ser fremmet. Det er et af de store 
indsatsområder de kommende år.

Jeg vil også gerne satse på den 
kirkelige undervisning. Det er et 
område der har interesseret mig i 
mange år da jeg var i Viborg stift i 
et undervisningsudvalg og så også 
der for �4-�5 år siden vigtigheden 
af at vi som kirke er med og kan til-
byde undervisning på flere planer.

Da skal vi også som folkekirke sige 
at vi har en kæmpe succeshistorie 
med i vores bagage nemlig mini-

konfirmandundervisningen.
Det er blevet et kæmpe stort hit de 
fleste steder. De små elever får her 
helt elementære indblik i hvad kri-
stendommen er. Det er Fadervor, 
Trosbekendelsen, det er nogle af 
lignelserne, bibelen, gudstjeneste-
kendskab osv.
Mange af disse børn har en større 
viden når de så i 7. klasse kommer 
til konfirmandundervisningen.
Kirken skal komme nær folk.
Mange siger: Vi synes at tærskelen 
ind i kirken er så høj at vi næsten 
ikke kan komme over den. Det kan 
være en måde at sige på, at man 
måske ikke rigtig føler sig hjemme 
i den der kirke. Og da synes jeg 
det handler om at gøre den tær-

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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skel så lav som mulig, så folk føler 
at det er deres kirke. Kirken er jo 
vores fælles hjem. Og alle er vel-
kommen uanset hvordan man er 
skruet sammen. Men mange føler 
det kan være svært det der skridt 
over tærskelen.

I Nykøbing Mors, hvor jeg var 
præst i 1� år, havde vi en kirkefesti-
val – en uge hvor vi med sang og 
musik og gudstjenester, foredrag, 
film og ungdomsgudstjenester var 
sammen om en masse forskellige 
spraglede ting. Ud over kirken – ud 
over tærsklen – ned på kirketorvet 
– ud i en skov og holde gudstje-
neste for netop også at sige: vi vil 
gerne ud og leve vores liv som kir-
ke - også der hvor folk lever deres 
liv.
Og vi har jo på den måde mange 
oplevelser af at der hvor vi kom-
mer ud med kirken og stadig gør 
det smukt og højtideligt og gen-
nemarbejdet – jamen der fatter 
folk også en interesse. For nogen 
bliver tærskelen altså lavere.
Og det kan få nogen til at få lyst 
til eller behov for at komme ind 
og deltage i en ganske almindelig 
højmesse søndag formiddag.

Hvad angår Folkekirkens fremtid: 
Ja, så ligger undervisning mig me-
get på sinde fordi der er et stort 
og udækket behov. Og der bliver 
gjort meget på skole-kirkeområ-
det i Ålborg stift.

Vi skal stadig arbejde på at blive 
bedre til at bruge de moderne me-

dier til at forkynde evangeliet.
De unges forbrug af internettet 
– her har vi en enestående chance 
for at få kontakt og forkynde evan-
geliet.
Folkekirken udtrykker en levende 
sammenhængskraft mellem folk 
og kirke. en sammenhængskraft, 
der er med til at skabe vores iden-
titet som et kristent folk. Vi har ��8 
kirker i Aalborg stift. Og vi vil gerne 
bruge dem.

Der tales en del om kirkelukninger 
efter at det er kommet frem at flere 
kirker i København skal lukkes. Men 
- jeg arbejder ikke på at nedlægge 
kirker, men på at udvikle dem.
Kirkelukninger har altid været en 
del af kirkens virkelighed. siden 
middelalderen er der lukket flere 
end 400 kirker. Det er altså ikke et 
nyt tema, som man skulle tro ifølge 
den igangværende debat.
Mange har ængsteligt spurgt mig, 
om vi nu også skal til at lukke kir-
ker i Aalborg stift. Det kan der na-
turligvis ikke svares entydigt på, 
men vi skal alle forberede os på, at 
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nogle af vores kirker i fremtiden vil 
blive anvendt på en anden måde 
end vi kender det i dag.

Så er der spørgsmålet om homo-
seksuelle velsignelser. 6 ud af 10 
nordjyske præster går ind for, at 
homoseksuelle par skal kunne få 
en officiel velsignelse af et allerede 
indgået partnerskab på rådhuset.
Det er en tendens der glæder mig.
Samfundet – herunder folkekirken 
er under forandring.

Og biskoppen rundede foredraget 
af: Fremtidens udfordring er den, 
at sognene, med menighedsråd 
og præster som frontkæmpere, 
søger ind i et tæt samarbejde mel-
lem sognene, hvor gudstjenester 
og arrangementer forsøger at 
imødekomme tidens spørgen ef-
ter meningsfyldt samvær.”

Mange emner kom i spil. Der blev 
sunget efter Højskolesangbogen.
Henning Toft Bro greb flere gange 
guitaren og sang og spillede med 
stor entusiasme og dygtighed 
– også nogle af sine egne sange. 
Vores dygtige organist og pianist 
Knud – Erik Thrane akkompag-
nerede flere gange biskoppen på 
klaveret. Det var smukt og stem-
ningsfuldt.

Det var alvor og humor, informa-
tion og sangglæde og dejlig med-
leven fra alle sider. En rigtig god 
oplevelse. En rigtig god aften.

Budde
                                            
Af Orla Thomasberg

Lad os se på et af Aasted sogns 
mange stednavne. I sognets 
sydlige udkant finder vi Budde 
gårdene. Det er � bosteder, nemlig 
Over, Neder og Nørre eller Lille 
Budde. 
Navnet har gennem tiden været 
skrevet forskelligt. Det tidligst 
nedskrevne er fra 1610, hvor der 
står Buur, som er stærkt i familie 
med det norske Bu eller Bur, der 
betegner et hus eller bosted.
1654 står der i Kirkebogen Buj, i 
166� Buy, i 1778 Buje, og først 1870 
skrives der Budde. Det navn vi 
kender i dag. 

Over Budde er noteret 1778 som 
Over Buje, og 1880 som Over 
Budde.
Neder Budde er noteret 1796 som 
Neder Buje, og 1879 som Neder 
Budde.
Nørre eller Lille Budde nævnes 
1668 som Lille Buj, 1670 som Lille 
Buje.
Fra 1689 ændres navnet til Nørre 
Buj, og der skrives Nørre Budde i 
1878.

Kilder:
Trap Danmark 4. udgave fra 19�4 
Aasted sogns kirkebog 1654 – 
1891

Af Spejderlederne
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En rejse ind i fantasien med 
kammeraterne på eventyr og 
møde HC Andersen og Brødrene 
Grimm. Desværre ikke fysisk, men 
ånden fra den tid.

Ravnshøj/Skærum spejderne hav-
de valgt Hvide Klit til deres Store 
fælleslejr med familier og lejrens 
omdrejningspunkt galt denne 
gang eventyr. Vi har valgt at lade 
børnene ved første spejdermøde 
efter lejren, give deres indtryk af 
turen.

Var det en god tur?
Ja.

Hvad var sjovt?
Høre eventyr.
Puslespilsløb.
Gemme-/fangeleg.
At være afsted med de store.
Svævebanen.
Sove sammen med de andre.
Natteløbet, selvom det ikke var 
uhyggeligt.
Lave læderlap.
Mosekonen var sjov, selvom det 
var Lone
Finde mange søstjerner.
At være sent oppe.
At blive bundet sammen.
Finde krabber med 8 ben.
Lave dyr af skaller.
Få eventyrmærket.
Eller noget?
God mad.
Godnathistorie var hyggelig.
Det var sjovt at falde ned fra 

øverste køje.
Varm kakao.
At have slik med.
Is til dessert.
Både fiskeøje og fisk smagte godt.

Var der noget der ikke var sjovt?
Ikke sjovt at blive bundet 
sammen.
Kedeligt at skulle rydde op og gøre 
rent.
Drengene larmede så meget at 
pigerne måtte skælde ud.
Og at lave morgengymnastik.

Så har vi ledere lidt at tænke over 
til næste tur. Tak for denne gang 
unger.

Eventyrtur til Hvide Klit



Side 1�

 
 
 
 
på det indkaldte møde den 14. 
november, var der mødt 10 voksne 
mennesker op.
Der var lidt undren over, at der ikke 
mødte flere op.
Men der blev nedsat arbejdsgruppe 
(ikke en bestyrelse). 
Jesper Larsen og Kjeld Hansen 
blev valgt til at være ADM. Og Tina 
Langthjem, Ninna Boisen og Tina 
Anderson blev valgt til at være 
Driftskordinatorer.
De skal gøre opsøgende arbejde 
og samle op på børn og unge.
Den �8. november er der indkaldt 
til nyt møde med henblik at 
oprette en Ungdomsforening 
med en bestyrelse. 

Nye Foreninger
Af Alice Schneider

Tirsdag den �0. september 
indkaldte jeg til møde i Skærum 
Aktivitetshus med henblik på at 
starte en ny forening. Jeg tænkte 
først på en pensionistforening, men 
da jeg meget gerne vil, alle voksne 
kan deltage, blev navnet ændret til 
Skærum Voksen Forening. 
Det er meningen, at samtlige 
mennesker i Skærum og omegn 
over 18 år skal kunne deltage.
Vi mødes hver tirsdag i ulige uger. 
Så får vi kaffe og hjemmebag, eller 
vi skal ud af huset.
Programmet findes på Skærum 
info
Der er nedsat en bestyrelse, som 
har lavet vedtægter, der er sendt 
til Frederikshavn Kommune 
godkendelse. 
Formålet med Foreningen er, at 
styrke sammenholdet i den lille 
landsby. 

Der arbejdes også på at få en 
Ungdomsforening op at stå. Og  

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
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Ny café
Af Alice Schneider

Hver onsdag når bogbussen 
kommer til Skærum holder den 
(som noget nyt) ved Skærum 
Aktivitetshus.. Fra klokken 15.00  til 
17.00 er cafeen åbent. Den byder 
på kaffe, te og hjemmebagt brød, 
som kan købes til yderst favorable 
priser.

Skærum Kirke
Af Alice Schneider

Tirsdag den 1�. november blev 
der afholdt sognemøde i Skærum 
Kirke med en dagsorden om, at 
alle � menighedsråd skulle lægges 
sammen. Der var mødt ca. �0 
mennesker op.
Provst Jens Jacob Jensen deltog og 
fortalte om vilkårene og fordelene 
ved en sammenlægning.
Der var lagt op til, at der skal være 
� repræsenter fra Skærum, � fra 
Kvissel og 4 fra Åsted. Der var 
skriftlig afstemning, og der var stort 
flertal for en sammenlægning.
Det er blevet bestemt, at Skærum 
Kirke skal have automatisk ringning, 
så der er købt en ny klokke, da den 
gamle ikke kan holde til automatisk 
ringning. Dog bliver den gamle 
klokke, hvor den er.
Så den kan bruges ved specielle 
lejligheder.
En rigtig hyggelig aften, der 
sluttede med kaffe og kage.

Nyt fra Skærum
Af Alice Schneider

Torsdag den �9. august indviede 
Skærumboerne vores nye hus. 
Mange mennesker havde flere 
uger forinden arbejdet målrettet 
på, at få huset sat pænt i stand. 
(Det havde stået tomt i flere år).
Der mødte ca. 50 mennesker op til 
kagebord ”a la Skærum”. Der var 
besøg af Lokalavisen med både 
reporter og fotograf. En rigtig 
flot reklame om sammenholdet 
i en lille landsby med kun ca. 80 
husstande.
Nu skal huset bare bruges, og 
der er ved at blive etableret en 
Ungdomsforening. Og den �0. 
september startede Skærum 
Voksen Forening.
På første møde var der ca. �0 
mennesker mødt op, og vi hyggede 
os rigtig meget og bestemte, at vi 
ville være en aktiv forening med 
bestyrelse og regnskab.
Senere nedsatte vi en bestyrelse 
med Formand Alice Schneider 
næstformand Carl Ewald 
Rasmussen, sekretær Anna Jensen, 
kasserer Birthe Larsen og som 
menigt medlem Connie Petersen.
Bestyrelsen vil lave masser af 
aktiviteter – foredrag, kortspil, 
håndarbejde, madlavning for 
mænd, petan, kroket og meget, 
meget andet (kun fantasien sætter 
grænsen).
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Af Spejderlederne

Lejren startede med at spejderne 
ved ankomsten blev tildelt et 
værelse hvor de skulle sove, de fik 
hurtigt fordelt køjerne mellem sig 
og pakket deres sovepose ud. Da 
alle både Bæver, Ulve og spejder 
var samlet, var det tiden til at spise 
den medbragte madpakke inden 
de første løjer begyndte.

Temaet for lejren var eventyr, 
hvilket afspejlede sig i det at 
sovesalene var delt op i forskellige 
hold, hvert hold et eventyr som 
holdnavn. Hvor vi kunne optjene 
point alt efter hvor godt vi klarede 
os i de forskellige løb og andre 
gøremål. Vinderen af lejren vil så 
være det hold med flest point, når 
vi når til søndag.

Fredag aften begyndte med nogle 
indendørs lege hvor alle var delt 
på kryds af holdene og kæmpede 
mod hinanden, til stor morskab for 
alle deltager.

Lørdag startede med at vi lavede 
fælles morgen gymnastik og 
derefter blev flaget hejst. Så 
var det ind til et veldækket 
morgenbord, så vi alle kunne få 
lidt i maverne til at modstå dagens 
udfoldelser. Bæverne og ulvene 
skulle på eventyr løb og vi skulle 
lave en svævebane. Arbejdet med  

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

Spejdernes oplevelser fra Ravnshøj / 
Skærums familielejr 2013

 
 
svævebanen var til stor fornøjelse 
for os alle, vi var lidt sløve i starten, 
men fik hurtigt planlagt hvordan 
det skulle gøres. Så var det bare i 
gang med at hente rafter, tov og 
pælebor, vi startede med at finde et 
godt sted til svævebanen hvorefter 
vi så fik bygget det tårn der skulle 
være slutningen af banen. 
Der blev hurtigt fundet på mange 
gode ideer til hvordan og hvad 
der skulle til for at svævebanen 
blev helt fantastisk, men med 
lidt indgriben fra vores leder fik 
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vi planlagt noget der kunne nås 
på den tid vi havde til at bygge 
svævebanen.

Vi fik lavet tårnet og gravet det 
ned, så nu var tiden kommet til at 
vi skulle spænde tovet op mellem 
det udvalgte træ vi brugte til start 
også det tårn som var slutningen 
på den, det skete desværre det 
at, da en af vores leder skulle 
træde op for at binde tovet fast, 
knækkede det ene ”ben” og vi 
måtte derfor til at binde det hele 
op for at udskifte den brækkede 
rafte. Det blev hurtigt gjort men 
tiden var på grund af uheldet løbet 
fra os, så vi nåede ikke mere inden 
middagsmaden.

Efter maden gik vi ud og fortsatte 
med svævebanen, hvor nogle af os 
blev sat til at save og kløve brænde, 
som vi skulle bruge senere på 
dagen. Vi fik lavet svævebanen 
helt færdigt, men kunne ikke nå 
at afprøve den inden vi skulle 
hjælpe til med aftensmaden. da vi 
skulle bage boller i vores bålovn 
og stegefisk over bål, var det tiden 
til at gøre klar. Der skulle kløves 
brænde, så vi kunne få tændt et 
bål, der skulle lægges en dej til 
bollerne og der skulle renses fisk. 

Vi blev delt op i små grupper, 
hvor pigerne skulle lave bolle dej 
og drengene skulle rense fisk, 
samtidigt var der nogle få stykker 
der skulle starte et bål, så vi kunne 
få nogle gløder til bålovnen. Det 
gik eftermiddagen med og vi fik 

da også bagt nogle dejlige boller 
og stegt fiskene så vi alle kunne få 
noget at spise til aften.

Efter maden, skulle vi igen ud på 
løb, denne gang et Hans og Grethe 
løb, vi blev delt op i grupper som 
blev spændt sammen i en lang 
kæde, hvor vi skulle følge i sporet 
på Hans og Grethe ved at finde 
de krummer de havde smidt for at 
finde vej.
Da de små var kommet i seng, 
skulle de store på nat løb, der 
skulle vi rundt på forskellige poster 
omkring lejren. Vi var godt trætte 
da vi kom tilbage og ville gerne i 
seng.

Søndag morgen startede igen 
med morgengymnastik, flaghejs 
hvor efter vi gik til bords for at få 
morgenmad. Efter maden blev 
vinderen af holdkonkurrencen 
udnævnt. Der efter var det tid til 
at pakke sammen, få spillet lidt 
fodbold og taget svævebanen 
ned inden vi alle skulle hjem efter 
en dejlig weekend i hvide klit. Men 
inden vi tog af sted skulle vi hver i 
sær lave et eventyr mærke til vores 
uniform. Hele lejren afsluttes med 
at vi tog flaget ned og fik sagt pænt 
farvel og tak for denne gang til alle 
dem der havde været med på lejr.
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Skidenengen
Af Orla Thomasberg

I 1651 var der ved Herredstinget 
strid om et stykke jord, som blev 
kaldt Skidenengen. Engen ligger 
ved Aasted å, nord for Øster 
Nistrup, og selv om navnet ikke 
lover nogen særlig god jord. Det 
er vandlidende, er mest kær/mose, 
og det er småt med sol og vind i 
den dybe ådal, har der alligevel 
været strid om hvem det tilhørte 
for der kunne vel altid bjærges lidt 
hø selv om man måtte tørre høet 
på højere liggende jord. 

Både Mejlinggård og Øster Nistrup 
mener det tilhører dem. Det ser 
ud til at være Poul Christensen i 
Mejlinggård der bringer sagen for 
retten.

Der føres �-4 vidner fra begge 
sider, der kan huske langt tilbage 
nogle mere end �0 år, som mener 
at Skidenengen tilhører den 
ene eller anden part. (Vidnerne 
aflægger deres vidneudsagn 
under ed, så der er noget her som 
ikke er rigtigt. Der må være nogen 
som bryder deres ed.)

Vi kan ikke se nogen afgørelse, men 
i vore dage tilhører engen Øster 
Nistrup, og navnet Skidenengen er 
stadig kendt og brugt i vore dage. 

Kilde: Herredstingbogen

Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Natten til den 17. maj 18�9 
brænder Rollingen til Nørre 
Vasen i Kvissel, og allerede dagen 
efter indfinder branddirektøren; 
sammen med sognefoged Lars 
Christensen fra Storgård i Kvissel 
og brandfoged Jens Jacobsen 
fra Mejling sig for at afholde syns 
og likvidations forretning af den 
brandskade, som samme nat er 
påført Rollingen. Rollingen er siden 
sidste taksation blevet tilbygget 
� fag, som altså ikke er forsikret. 
De 8 forsikrede fag af Rollingen 
fandtes for det meste uden tag, 
loft, vinduer og døre, ligesom 
også væggene til dels var spoleret. 
Taksationsmændene ansatte som 
følge af, at ikke hele huset var 
forsikret, at skaden burde ansættes 
til 5/6 af vurderingssummen på 
160 Rigsdaler til 1�� Rigsdaler 
og � Mark. Den i huset værende 
bilæggerovn fandtes ubeskadiget. 
Lade og stald som ligger parallelt 
med Rollingen er ubeskadiget.

I 1840 takseres Nørre Vasen igen, 
opbygget efter branden. 
A: Rollingen, 1� fag, �� alen lang 
med Taske i søndre ende, 8 ¾ alen 
bred i nordre ende og 9 ¼ alen i 
søndre ende, udskud for 5 fag i østre 
og vestre side. Bygget af ege og 
fyrrebindingsværk med lerklinede 
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vægge, dog undtagen 8 fag der 
er muret med hel stens grundmur, 
og disse er teglhængte, hvorimod 
de øvrige 5 fag er stråtækte. Loft 
over 8½ fag, bræddegulv i � fag, 
indrettet til � stuer, � kamre, gang, 
køkken med skorsten og bryggers. 
Bageovn med skorsten. Der til et 
tørvehus.
Takseres til �60 Rigsdaler, men 
efter ejers begæring ansat til �00 
Rigsdaler.
B: Laden, 7 gulve, �1½ alen lang 
med � Tasker, 10 alen bred med 
udskud for begge sider. Ege og 
fyrretømmer, lerklinede vægge og 
stråtag. Indrettet til lo, lade, heste 
og kostald samt fåresti.
Takseres til 180 Rigsdaler, men 
efter ejers begæring ansat til 150 
Rigsdaler.

Hvorfor ønsker ejeren at få 
nedsat vurderingerne med i alt 
90 Rigsdaler? Måske for at gøre 
forsikringspræmien billigere?

Gennem en sådan vurdering får vi 
et lille indblik i, hvordan en bolig så 
ud og var indrettet. Den nye tid er 
på vej, vi kan se at 8 fag af det nye 
hus bliver bygget af grundmur og 
har tegltag, mens de resterende 5 
fag er bindingsværk og har stråtag. 
Der har måske ikke været råd til 
mursten og tegltag til hele huset, 
eller man har syntes at det var 
luksus med tegltag og mursten. 
Der er ikke loft over hele huset, 
køkken og bryggers har sikkert 

ikke haft loft. Der er bræddegulv 
i � fag, men ikke over hele huset. 
Bræddegulve har vel været dyre, 
og ikke så almindeligt på den tid.
I køkken og bryggers har gulvet 
været stenpikning eller stampet 
lergulv. 

Familien på Nørre Vasen er Søren 
Mortensen, hans hustru Maren 
Christensdatter og deres 5 børn.  

Forklaringer: Rollingen er 
stuehuset. Udskud er udbygninger 
på siden af huset og Taske (der 
er et Vendsysselsk udtryk) er en 
udbygning for enden af huset. 
Fag: Den afstand der er mellem 
spærene - som regel � alen.

Kilde: Brandforsikringsvurderinger 
for Aasted sogn 1804 - 1841.
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening
�1/1, 10/�, 10/�, 7/4, 5/5: Banko Spil - kl. 1�
�1/�: Generalforsamling
Sommerudflugt - besked udsendes i god tid til alle

Ravnshøj Venner og Aktivitetsgruppe
�1/1, 18/�, 18/�, ��/4, �0/5, 17/6: Banko - kl. 1�
Fastelavnsfest - besked udsendes i god tid til alle  
Onsdag aften: Præmie whist - kl. 19
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

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
Skærum Aktivitetshus, Borgervej �5
Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl. 19.00 - �1.00.
- samt efter aftale. Se mere på http://skaerum-info.dk/

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.



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


