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

Forsiden

Mange numre af Skrå-en, har 
haft en Jens Larsens tegning på 
forsiden, det har for det meste 
været fugle, men denne gang er 
det en rød Ræv.
Ræven lever gerne i et landskab, 
der veksler med skov og åbent 
land, men også byernes parker, 
og kolonihaver tiltrækker Ræven. 
Ræven har en veludviklet lugt 
og høresans, hvorimod dens syn 
er ikke særlig godt. Ræven lever 
mest af små gnavere, men tager 
også gerne insekter, frugt og bær, 
og hvad den ellers kan finde af 
spiseligt. 
I januar og februar kan man i de 
mørke aftner og nætter, høre 
Rævens skingre parringsskrig, 
som virker lidt uhyggeligt. 

Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
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  
14. februar 2015.
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Fra redaktionen
Vi har ændret udgivelsestidspunk-
tet for Skråen i �015, da vores erfa-
ring er at det passer bedre sammen 
med foreningernes tidsrammer.

Skråen udkommer derfor: 1. marts 
og 1. juni samt 1. september og 1. 
december.

Redaktionen ønsker alle læserne
Glædelig jul og Godt nytår.

Gruppen fandt hinanden via inter-
nettet, og kendte ikke hinanden 
særlig godt i forvejen, men de 
fandt hurtigt ud af, at der var flere 
ting, de havde tilfælles omkring 
det at bo i Kvissel. 
Under arbejdet med at beskrive 
Kvissel, opdagede de involverede, 
at der var flere ting, de ikke vidste 
om deres egen landsby. 

Borgerne og initiativtagerne håber, 
at der kommer fokus på, hvad der 
egentlig sker i Kvissel, og at man 
sammen kan sætte den ønskede 
proces i gang for Kvissels fremtid. 
Drømmen for Kvissel knytter sig til 
den attraktive natur i området og 
samværet i landsbyen. 

Godt gået, Kvissel. Det bliver spæn-
dende at se resultatet, når projek-
tet er afsluttet. 

Af Jørgen Stengaard

I sensommeren �014 satte  
Distriktsudvalget et pilotprojekt 
med landsbyplaner i gang for 
landsbyerne i Frederikshavn Kom-
mune. 

Alle kommunens landsbyer havde 
indtil slutningen af september mu-
lighed for at søge om at være med 
i pilotprojektet. 

En gruppe af Kvissels borgere gik 
sammen om at skrive en ansøg-
ning om deltagelse i pilotprojetet. 
Det endte med, at Kvissel var en 
af de heldige landsbyer, som blev 
udvalgt til at deltage. 

Klummen
Godt gået, Kvissel

Haj kam 
trelli mæ 
en bor.
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Af Karen Christensen

Søndag den. 8 marts �015 deltager 
Aasted – Skærum – Kvissel sogne 
igen i Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling, til gavn for 
verdens fattigste.

Vi deltager i Sogneindsamlingen, 
først og fremmest, for at være med 
til at gøre en forskel for mange 
fattige familier, som virkelig har 
brug for hjælp.

Samtidig er det en fantastisk 
mulighed for at samles i sognet, og 
have en givende og meningsfuld 
dag sammen.

Vores samlingssted vil blive i 
vores nye Sognehus, men herom 
kommer der mere information, når 
vi kommer ind i det nye år.
Sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen ved søndag den 8 
marts �015.

Billederne her er fra sidste år.

Kiosken i Ravnshøj

Alle hverdage fra kl. 07 har vi frisk morgenbrød. 

Er du på farten, så kan du få din kaffe med.

Frisksmurte håndmadder, sandwich, pølser m.m. 

klarer vi også. Og så har vi naturligvis kioskvarer.
 

Vi byder dig velkommen i Kiosken.

Tina og Michael Thomsen 

Brug en formiddag for verdens fattigste
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Af Ulla Rømer Isaksen (spejderleder)

En alm. spejderaften i oktober i 
Skærum havde vi besluttet os for 
at skære græskarhoveder i bedste 
Halloween-stil.

Vi havde lånt aktivitetshuset i 
Skærum, så vi kunne være der alle 
sammen på en gang. Et par sorte 
plastiksække bredt ud over borde-
ne, ærmerne brattet op, og så gik 
vi ellers i gang. 
Vi hyggede os, og der kom mange 
sjove udbrud, så som:
- Ad, det er klistret!
- Jeg skal have græskar kernerne 

Vi forsøgte at have lys i dem alle til 
ære for fotografen, men det blæ-
ste en del, så manges nåede at 
blive pustet ud igen, inden vi fik et 
forevigende knips.

Her i resten af �014 kommer den til 
at stå på kompas, syltning, og en 
overnatning med jule løb, så der 
bliver masser af spændende opga-
ver for alle vores glade bævere og 
ulve. Så ser vi, hvad �015 bringer af 
udfordringer.

med hjem, så vi kan så dem!
- Man kan putte salt på og bage 
dem i ovnen, Det smager godt!
- Er mit græskar ikke færdigt?
- Det er ligesom indvolde!
- Prøv lige at se mit ansigt!
- Øv, den kniv her er bare døv!
- Det tar’ da mega lang tid at ud-
hule mit græskar!

Det var ikke alle, der var klar over, 
at det faktisk tager lidt tid at udhu-
le og skære sådan et græskar ho-
ved, men det fandt de da ud af, og 
det blev nogle flotte lygtemænd, 
vi endte op med.

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

De glade lygtemænd i den mørke tid
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Om Aasted Vandmølle
Af Orla Thomasberg

Thomas Christensen der er fæster 
af Aasted Vandmølle, har åbenbart 
misligholdt sit fæste, for Mette Bille 
til Knivholt, lader � mænd: Jens Pe-
dersen og Mads Henrichsen beg-
ge af Fladstrand indstævne ham 
for resterende afgifter. Desuden 
får hun udpeget to synsmænd Ole 
Jensen i Ravnsholt og Jørgen Chri-
stensen i Hald, til at syne og takse-
re Aasted Vandmølle den �0.marts 
1745 kl. 10 om formiddagen.

Her er synet som Ole Jensen i 
Ravnsholt og Jørgen Christensen i 
Hald lavede på Aasted Vandmølle. 
Rålingshuset af 9 fag på tømmer 
og tag af faget � Mk.  er 4 Rd. � Mk. 
Til gavl � tylvt fjæl � Rd. Kværnvær-
ket til tømmer og arbejdsløn � Rd. 
Laden består af 4 fag, reparation af 
faget 1 Rd. � Mk. er 6 Rd. Kohuset 
til tømmer og tag 16 Rd. � Mk. Af 
indbo er befunden et fyrrebord og 
to bænke � Mk. 8 Sk.  En lille halvki-
ste 1 Rd. Et gammelt dejtrug 1 Mk. 
Et lille ølanker 8 Sk. En jerngryde 4 
Mk. En spand og en strippe 1 Mk. 
En sorthjelmet ko 1 Rd. 4 Mk. Et 
bildjern 6 Sk.

                                                                   

15. maj 1745 fæster Mette Bille til 
Knivholt, Peter Christensen, der har 
været karl hos provsten i Aasted, til 
Aasted Vandmølle. Peter Christen-
sen skal holde møllen samt byg-
ninger i forsvarlig stand lige, und-
taget hjulet uden for, mølleakslen, 
møllerenden og dæmningen, som 
Mette Bille skal lade reparere. 
Peter Christensen skal vedligehol-
de møllerenden i de følgende 10 
år fra dato.

Peter Christensen skal betale 40 
Rd. i indfæstning, og han er i Aa-
sted Vandmølle frem til sin død i 
1758. På dette tidspunkt er Aasted 
Vandmølle åbenbart kommet til at 
tilhøre Lerbæk.  

Kilde: Herredstingbogen 

Af Aasted Sogns historie

Ku do entj tì n 
mæ i å håå`l 

dej mù j !
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”Aktiv deltagelse i foreningslivet 
bidrager til stærke fællesskaber, 
hvor de unge udvikler deres iden-
titet, danner tætte venskaber og 
får et solidt socialt netværk. Det er 
kompetencer, som er en forudsæt-
ning for et aktivt medborgerskab 
og som på langt sigt vil gavne dem 
selv og samfundet.”

”Deltagelse i foreningslivet giver 
de unge kompetencer, som er-
hvervslivet og hele samfundet får 
glæde af. Langt hovedparten af 
danske erhvervsledere har startet 
deres karriere i foreningslivet.” 

”Den modning og dannelse som 
finder sted hos de foreningsaktive 
unge, er med til at skabe det fun-
dament, som voksenlivet vil hvile 
på, og spiller dermed en vigtig 
samfundsmæssig rolle.”

 

Af Jørgen Steengaard 

Jeg fik til opgave at lave et indlæg 
om foreningers betydning for lo-
kalsamfundet. For mig og mange 
andre er det åbenlyst, at forenin-
ger spiller en væsentlig rolle for 
lokalsamfundet. Stort set alle små 
lokalsamfund har deres egen 
idrætsklub/gymnastikforening og 
rigtig mange lokalsamfund har 
også deres egen spejdergruppe. 
Herudover finder vi en række for-
eninger med deres, om jeg så må 
sige, speciale. Det kan være histo-
riske arkiver, modeljernbaneklub, 
rideklub, motorcykelklub m.fl. 
Alle disse foreninger skaber liv, livs-
værdier og sociale sammenhænge 
i en uvurderlig grad – de er de små 
lokalsamfunds dynamo. 

At foreninger generelt spiller en 
uhyre vigtig rolle for de unge, de-
res opvækst og fremtid tror jeg 
kommer lidt bag på mange. Det 
kan man blive klogere på ved at 
læse undersøgelsen: ”Foreninger 
for fremtiden” som Dansk Ung-
doms Fællesråd har lavet. Det får 
mig til at sige, at vi skal lokalt støtte 
foreningslivet ALT det vi kan.
Jeg vil citere nogle udsagn fra un-
dersøgelsen: 

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

Foreningers betydning for lokalsamfundet

Sørens åsse, no glæ̀ mt 
a jantywwen hjæ̀ m.
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Af bestyrelsen

Fredag den �1. oktober er som be-
kendt Halloween og trods den sto-
re afstand til Amerika er den ame-
rikanske tradition om at rasle “trick 
or treat” dør for dør også kommet 
til Danmark.... 
Men denne Halloween aften var 
anderledes i Ravnshøj. Børnene i 
Troldehøj og eleverne i 0. 1. og �. 
klasse på Ravnshøj Skole havde 
i dagene op til Halloween skåret 
græskar, der denne fredag aften 
stod samlet i smukke klynger på 
en løberute gennem og udenom 
Ravnshøj. 
Ribberholtvej kunne, hvis man 
ikke vidste bedre, forveksles med 
en mindre landingsbane for fri-
tidsflyvere idet den var oplyst af 
utallige fakler på begge sider af 
vejen. Ruten var således oplyst af 
fakler og levende lys som stort set 
alle holdt stand i den milde efter-
års støvregn og gav mange lyst til 
en “dessert tur” i bil efter løbet var 
afsluttet og inden de kørte hjem 
til de varme stuer med Disney Sjov 
eller Vild med dans;0)

Det var Ravnshøj Gymnastikfor-
ening som i år prøvede et nyt ini-
tiativ af med et motionsløb for 
hele familien. Løbet var annonce-
ret bredt på diverse nationale lø-
besider hvilket gjorde, at mange 
erfarne løbere fra hele Jylland des-
uden kunne bydes velkommen til 
Ravnshøj denne aften. 

Starten gik fra spejderhytten hvor 
der var pyntet op med hyggelige 
og uhyggelige spøgelser, edder-
kopper og græskar. 4H gården i 
Kvissel havde engageret hekse-
mutter som kom med diverse læk-
kerier som børnefingre, hjerne-
masse og mange andre lækkerier. 
Disse blev kogt op til en lækker 
suppe som de hen mod ��0 løbere 
kunne nyde varmen på efter deres 
indsats. Indsatsen var af blandet 
karakter, da det var muligt at løbe 
tre distancer, hvilket betød 1, � el-
ler � omgange på føromtalte lan-
dingsbane.

Efter løbet var der uddeling af 
præmier til hurtigste mandlige og 
kvindelige løber på alle tre distan-
cer samt for bedste udklædninger. 
Til alle voksne deltagere var der 
goodiebags og til alle børn medal-
jer, så der var ingen som gik sultne 
og tomhændede fra denne ander-
ledes og sportslige Halloweenaf-
ten i Ravnshøj.

Ravnshøj Gymnastikforening vil 
gerne benytte lejligheden til at 
sige en særlig stor tak følgende: 
Super Best for de mange græskar. 

Unilever for goodiebags. Cafax for 
service og chokolade. Sportsma-
ster for mål portal og Legekæden 
for præmier og Spejderne for lån 
af deres faciliteter.

Sidst men absolut ikke mindst en 
tak til alle deltagere som var med 
til at gøre Halloween i Ravnshøj 
lidt anderledes end hvad den ple-
jer at være:)
 
Måske ses vi i mørket til næste 
år???

Haj hae gåt nåk 
hans tæjjer inno, 

men di låå i skà be.

Nyt fra RFG



Side 16 Side 17

Da muren væltede
Af Bjarne Haugaard Madsen

Nej, det drejer sig ikke om Berlin-
muren, men noget som er meget 
tættere på!
Kort tid efter at arbejdet med skrif-
tet vedrørende Ravnshøj Skoles 
50-års jubilæum var afsluttet, ind-
leverede Knud Christensen dette 
foto til Egnsarkivet.  Situationen 
opstod i 1968 - altså da skolen 
blot var fire år gammel! To drenge 
ville samtidigt passere åbningen 
i muren, men det viste sig, at der 
ikke var plads til nok dem begge. 
Resultatet var paradoksalt nok, at 
muren væltede!

Der har givet vis været stort postyr, 
men ikke fra skolekommissionens 
formand, Johannes Sørensen, han 

sagde blot om muren: “Det var vist 
også bare en prøve!”

Drengene har sikkert haft røde 
øren lige i situationen, men de 
kunne imidlertid ikke bebrejdes 
noget. Da sagkyndige beså åste-
det, viste det sig nemlig, at  flere 
af de øvrige mure på stedet også 
var i fare for at vælte og måtte ri-
ves ned. 

Nu skulle man tro, at udgifterne til 
udbedringen blot kunne sendes 
videre til det murerfirma, der hav-
de stået for projektet, men da det 
var ophørt med at eksistere, kom 
Åsted-Skærum kommune til at 
hænge på regningen på ��.500 kr., 
men der blev da arbejde til blandt 
andet Knud Christensens far, Oluf 
Christensen, der ses på fotoets 
venstre side.

Korntiende og penge for 
Gravsteder til Aasted kirke, 
der ikke er betalt.

Af Orla Thomasberg

Her er noget fra Herredstingbo-
gen, som man kan undre sig over 
kommer for retten.
Anders Poulsen, Lindet der er kir-
keværge har sendt en skriftlig 
stævning for Herredstinget da-
teret 1�. maj 1651, og Stævnings-
mændene Bertil Jensen i Lindet og 
Jens Jensen i Håbendal bekræfter, 
at de har talt med de indstævnede 
for retten angående.
Korntiendet til Aasted kirke for 
1650, og lejerstedspenge (penge 
for gravsteder) til Aasted kirke, og 
mente at de burde betales inden 
15 dage. 
Det drejer sig om Aasted sogn for 
1650.
Korntiendet (en slags skat til præ-
steembedet, og nej skat har aldrig 
været populært)
Chresten Poulsen under Bakken, 4 
Skp. rug eller 1 Rd. � Skp. byg eller 
� Mrk.   
Chresten Nielsen i Kvissel 1 Skp. 
rug eller 1½ Mrk. 
Chresten Lauersen i Bækmaden 4 
Skp. rug eller 1½ Rd. 4 Skp. byg el-
ler 1 Rd.4 Skp. havre eller �1 Skil.  
Chresten Suarer 1 Skp. byg eller 1 
Mrk.
Niels Simonsen i Faurholt 1 Skp. 
rug eller 1½ Mrk.

Chresten Nielsen i Mejling 1 Skp. 
rug eller 1½ Mrk.
Steffen Ousen i Mejling 1 Skp. rug 
eller1½ Mrk. 1 Skp. byg eller1 Mrk.
Hanne i Fårsykket 1 Skp. byg eller 
1 Mrk.
Lejerstedspenge (penge for grav-
steder) som var lovet Aasted kirke.
Mogens Christensen i Faurholt, for 
hans hustru � Mrk.
Poul i Vasen, for hans kvindes mo-
der 1 Mrk.
Chresten Svendsen, i Bækmaden 
for hans barn 1 Mrk.  
Karen Madsdatter i Ribberholt, for 
hendes mand � Mrk.
Anders Poulsen i Faurholt, for hans 
hustru 1 Mrk.
Søren Henriksen i Ravnsholt mølle, 
for hans hustru 1 Mrk.
Just i Faurholt, for hans datter ½ 
Mrk.
Anna i Mejling, for hendes søn 1 
Mrk.
Mads Mogensen i Faurholt, for 
hans fader � Mrk. 

Anders Poulsen har skrevet forteg-
nelsen, og læser den op på tinget, 
og begærer nu dom derefter, da 
foranstående var lovligt indstæv-
nede, og sagen ikke længere kan 
opsættes. Så restancerne skal be-
tales inde 15 dage eller, som der 
står de skal
lide indvisning i deres bohave, 
gods og løsøre (udpantning).

Kilde: Herredstingbogen for Horns 
herred.

Af Aasted Sogns historie
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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

KFUM spejderne Ravnsholt 
Bævere tirsdag fra 17.00 til 18.�0

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.

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening
1�/1, 9/�, 9/�, 1�/4, 4/5 kl. 1�.00: Bankospil (pris kr. 75,-) 
4/5 kl. 1�.00:    Fællesspisning - tilmelding 1/5 til  
     Rita 51 �8 5� 4�

�6/� kl. besked gives senere: Generalforsamling   

19/� kl. 1�.00:    Fællesspisning samt foredrag af 
     tolder Egon Nielsen ca. kl. 1�
     Tilmelding 15/� til Rita 51 �8 5� 4�

18/5 kl. 1�.�0:    Kør selv tur fra Frihuset
     (pris benzin/kaffe kr. 75,-)
     til Museet i Hammer Bakker 
     om udviklingen inden for psykia-
     trien og Institutionen i Vodskov
     Tilmelding til Rita 51 �8 5� 4�

11/6 kl. besked gives senere:  Udflugt

Hver mandag kl. 10:   Petanque udendørs - når det bliver  
     forår og vejret tillader det

Onsdage kl. 10-11:   Bowling 

RavnshøjCenteret
Hver onsdag:  Hyggedag (Aktivitetsgruppe) kl. 1�.00 til ca. 15.�0 
�0/1, 10/�, 17/�: Banko (Aktivitetsgruppen) kl. 1�.00
10/�:   Fastelavnsmiddag (Vennerne) kl. 18.00
10/�:   Spis sammen (Vennerne) kl. 19.00



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