
SKRÅ-EN

Lokalbladet for Fællesvirke Vest 
Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted 

Nr. 89 - juni 2014



Side � Side �

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

Forsiden

Fiskeørnen på forsiden, der her 
ses i Jens Larsen streg, er større 
end en musvåge. Den har sort-
brun overside, hvid underside, 
og et vingefang på ca. 1½ meter. 
Fiskeørnen er en meget fåtallig 
ynglefugl i Danmark, mens den 
ses ret almindeligt på træk - dog 
mest i de østlige landsdele. Den 
flyvende fugl vinkler sine vinger, 
så den på afstand kan forveksles 
med en måge. Når fiskeørnen 
fisker, står den i svirreflugt stille 
over samme sted, for at finde et 
bytte og når lejlighed gives fore-
tager den et styrtdyk, hvor den 
næste forsvinder under vandover-
fladen, hvorefter den dukker op 
med en fisk i kløerne. 

  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  
1. august 2014.
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Fra redaktionen
Af Jørgen Steengaard

Der er så dejligt på landet.
Forleden så jeg disse to piger på 
vej til skole med hver sin skoleta-
ske på ryggen. Jeg kunne ikke lade 
være med at spørge, om hestene 
skulle med i skole. ”Nej da”, sagde 
pigerne. ”De skal græsse på en-
gen, mens vi går i skole.” – Jo, der 
er sandelig mange gode oplevelse 
på landet. 

Vi skal bruge mindst 10 hjælpere 
denne dag i 5 timer, så er der 
nogen, der allerede nu ved, at 
de gerne vil hjælpe, må de gerne 
melde sig hos Dorthe Nikkelsen 
dna@mail.dk

Yderligere info kommer løbende 
over sommeren, og du kan også 
læse mere på DBU ś hjemmeside.

KRIF
Af Dorte Nikkelsen

Så kommer pigeraketten til KRIF, 
i samarbejde med DBU den 7. 
september �014. 
Det er for alle piger i alderen 5-11 
år, der har lyst til at have en sjov 
dag med leg og fodbold. 

Det er ikke et krav, at man er 
medlem af KRIF for at deltage, det 
er gratis, der er ingen tilmelding, 
og man møder bare op. 
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Af Jørgen Steengaard

Tirsdag den 10. juni var en stor dag 
i Ravnshøj. Da åbnede KIOSKEN – 
den nye butik i Ravnshøj. Der kom 
igen liv i den gamle købmandsbu-
tik. 

I november �01� flyttede Tina og 
Michael Thomsen til Ravnshøj. De 
overtog den lukkede købmands-
butik, som havde stået tom et  

 
 
stykke tid. Deres mål var, at nu skal 
der gang i handlen igen. Det blev 
lidt af et hårdt arbejde. En større 
renovering blev gennemført, så 
bygningen i dag står smuk og ind-
bydende. Konceptet for butikken 
blev tænkt igennem. Det skulle 
være en kiosk. 

Og endelig oprandt den store dag, 
hvor familien kunne åbne døren 
til butikken. Rigtig mange af by-
ens borgere, kunder og gæster 
mødte med et stort tillykke. 

I butikken kan man købe alle for-
mer for kioskvarer. Vores opfor-
dring skal lyde: ”Tag selv ned og 
kig – og få en god oplevelse”.  

I dagligdagen vil man 
oftest møde Michael 
Thomsen i butikken 
– men også Tina Thom-
sen vil være at finde bag 
disken. 

Familien føler sig godt 
til rette i Ravnshøj og 
nævner specielt, at de-
res søn Oliver er glad for 
at gå på Ravnshøj Skole 
som har taget godt imod 
ham.
                                                                  
                                            

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 

En begivenhedsrig dag i Ravnshøj
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Med Nabohjælp 
er der altid nogen 
hjemme
Af Jørgen Steengaard

Sidste år var der over 4�.000 ind-
brud i danske hjem. Det giver 
Danmark en kedelig andenplads 
i Europa, når det gælder indbrud. 
Men heldigvis kan vi selv gøre no-
get for at forebygge indbrud.

Undersøgelser har nemlig vist, at 
hvis du og dine naboer hjælper 
hinanden med at holde øje med 

din husstand til Nabohjælp, får du 
klistermærker til din postkasse og 
hoveddør. Du får også adgang til 
et digitalt nabohjælpssystem, der 
gør det lettere at koordinere na-
bohjælpen med dine naboer.

Sådan gør du:
Du tilmelder dig på www.
nabohjælp.dk eller app’en 
’Nabo-hjælp’.
Har du ingen mobiltelefon 
eller e-mail, kan du udfylde og 
indsende tilmeldingsblanket-
ten, som findes på www.na-
bohjælp.dk/materialer. Denne 
kan også rekvireres via Det 
Kriminalpræventive Råd.
7-10 hverdage efter tilmelding 
får du et velkomstbrev med 
klistermærker og postkort til 
at invitere dine naboer med.
Du beslutter selv, hvilke na-
boer du vil invitere med i dit 
netværk og derved hvem, der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•

•

•

•

får adgang til dine ferieoplys-
ninger. Det behøver ikke være 
dem, der bor lige ved siden af.
Du inviterer dine naboer vha. 
de tilsendte postkort eller når 
du er logget ind på din profil. 
Din nabo skal efterfølgende 
acceptere din invitation.
Når du tager på ferie, får dine 
naboer automatisk besked 
om, hvordan de kan hjælpe 
med at se efter din bolig, og 
de kan sende dig besked om, 
at ”alt-er-ok” derhjemme.
Når du tilmelder dig, får du 
også adgang til et online 
advarselssystem, så du, dine 
naboer eller andre brugere i 
nærområdet kan give hinan-
den besked, hvis I oplever et 
indbrud eller uvedkommende 
gæster. Du bestemmer selv, 
om du vil modtage disse be-
skeder fra dit nærområde. 

 

 

•

•

•

jeres boliger og område – i ferier 
og i hverdagen – så kan I i fælles-
skab forhindre op til hvert 4. ind-
brud.

Du gør det sikkert allerede Mange 
har allerede løse aftaler med ven-
ner og naboer om at være op-
mærksomme, når de er på ferie. 
For at gøre det lettere at få aftalt 
nabo-hjælp samt at huske på, hvor-
når man skal være opmærksom på 
naboens tomme hus, har Det Kri-
minalpræventive Råd og TrygFon-
den udviklet hjemmesiden Nabo-
hjælp.dk og app’en Nabohjælp.

Få klistermærker og nabohjælps-
redskab - gratis Når du tilmelder 

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

Med nabohjælp 
er der altid nogen 

hjemme - også 
når du er på ferie.
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Der rodes gevaldigt for tiden, omkring 
og i tårnet ved Åsted kirke. Det 
skyldes to ting: 1. kirkeklokken flyttes 
fra klokkestabel til kirkens tårn. �. 
Murværket i kirkens tårn gennemgår 
en grundig renovering.

Klokke stablen, som kirkeklokken hang 
i indtil for nylig, har længe været i så 
dårlig stand at der skulle gøres noget. 
For en del år siden blev stolperne 
midlertidig spændt sammen med 
nogle specielt konstrueret beslag, 
for at undgå sammenstyrtning. 
Samlingerne i træværket har været 
kraftig angrebet af råd.

Menighedsrådet kunne vælge 
mellem to muligheder: 1. At fremstille 
en ny klokkestabel, eller �. at flytte 
kirkeklokken op i kirkens tårn. Prisen 
var ca. den samme. Eftersom en 
klokkestabel har vist sig at kunne 
hole i ca. �5 – �0 år, vurderede 
menighedsrådet at den bedste 
beslutning var at flytte klokken op 
i kirkens tårn. Det er så det der er i 
gang nu. Samtidig bliver der etableret 
automatisk klokkeringning. 

Automatisk klokkeringning er lidt 
hårdere ved klokken en manuel 
ringning. Derfor blev det forslag bragt 
på bane: ”Hvorfor ikke anskaffe en ny 
klokke når vi nu er i gang, og måske  
risikerer at den ”gamle” klokke ikke 
holder til automatiske slag”. 

end først antaget. Det har bevirket 
at arbejdet er trukket længere ud 
end først antaget, og at det er blevet 
væsentlig dyrere end budgetteret.

Begge projekter har kun været mulig 
at gennemføre, fordi provstiudvalget 
har set med milde øjne på Åsted-
Kvissel menighedsråds ansøgninger 
om økonomiske bevillinger.

Menighedsrådet og brugerne af 
kirken, ser frem til at projekterne bliver 
afsluttet så der kan blive ”normale” 
tilstande igen ved Åsted kirke.

Med stiftets klokkekonsulents 
anbefaling har vi derfor investeret i 
en ny klokke. Da klokken blev bestilt, 
fik menighedsrådet anvis forskellige 
fonde, hvor der var mulighed for at 
hjemsøge støttekroner. Der var bid 
ved en af fondene ”A.P. Møller og 
hustru Chastine mc-kinney MØLLERS 
FOND TIL ALMENE FORMAAL: Fonden 
har simpelt hen betalt den nye klokke. 
Tak til dem for det.

Det vil i fremtiden blive sådan at den 
nye klokke skal bruges til ”daglig”. Når 
kirken fejrer højtiderne og ved andre 
særlige lejligheder, vil der blive ringet 
med begge klokker på en gang.

Klokkerne hænger helt oppe under 
tårnets tag. For at få lyden ud, er der 
lavet tagvinduer, der åbner automatisk 
når der ringes. 

Et andet projekt, som menighedsrådet 
har skubbet foran sig i nogle år er 
en renovering at tårnets murværk. 
Mureren der har forestået kalkning af 
kirken, har de sidste gange klaget over 
den dårlige stand som murværket var 
i. 
Derfor tænkte de kvikke hoveder der 
er i menighedsrådet, at det vil være 
en klog beslutning at udnytte det 
stillads der alligevel skulle opstilles 
i forbindelse med tag arbejdet ved 
klokkeprojektet. Derfor rodes der på 
flere fronter i øjeblikket. Murværket 
viste sig at være i dårligere stand 

Ny klokke til Åsted Kirke
 
Af  Menighedsrådsformand Torben Christensen
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Nogle personer kender vi fornavne 
på, de er markeret med numre.
1 Louise - � Jens Christian Nielsen 
- � Vilhelm - 4 Kristine - 5 Ottilie - 
6 Karoline - 7 Theodor Carlsen - 8 
Agnes (Karolines datter). Den lille 
pige til højre hedder Elly.  På huset 
i baggrunden står der Westly, hvor 
ligger eller lå det? 

Kan i hjælpe os vil vi være taknem-
lige for det.

Mon der er nogen 
der ved, hvem disse 
mennesker er?
Af Egnsarkivet

Billedet er taget ved Louise og 
Jens Christian Nielsens guldbryl-
lup i 1��0. Måske er billedet taget 
i Skærum, guldbrudeparret boede 
her, men flyttede til Kvissel.  

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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Ravnshøj Mølle
Af Orla Thomasberg

Egnsarkivet har fået indleveret et 
eksemplar af Steensens Almanak 
for året 1�48, hvori møller Harry 
Nielsen i Ravnshøj Mølle har no-
teret de møllegæster, der har søgt 
møllen gennem året. Vi får her et 
indblik i, hvem der søgte møllen, 
og hvor meget der blev malet for 
hver møllegæst. 

Møllen, der var af hollandsk, type 
blev bygget i 1�05, og 1�48 er 
hen imod slutningen af møllens 
tid som virksomhed. Flere og flere 
gårde får egen kværn og maler 
selv deres korn, og derfor har de 
ikke mere brug for at søge en møl-
le.  Møllen stopper virksomheden i 
1�5�, og vingerne tages ned. Selve 
møllen rives ned i 1�57.

Mange af de nærmeste landbrug 
søgte møllen, men ikke alle. Det 
kan synes mærkeligt, at der også 
kommer møllegæster langvejs 
fra, så langt væk som Pandbjerg i 
Torslev, Kyllingborg i Karup, Knop-
pen og Vester Hale i Stenhøj, Beg-
borg i Trøderup, Stubben i Len-
dum, Snedkergården i Bratten. 
Flere gårde i Flade, Dvergetved, 
Tolne, Øster Holmen og Elling kom 
også til Ravnshøj Mølle.
Vi ser at større gårde som Skærum 
Hede, Sludstrup, Skærumgård, 
Skudsig, Vognsbæk, Dybro og Eget 
i Skærum sogn og Ellinggård har 
søgt møllen, og som noget helt 

særligt har Slovborg mølle i Tolne 
fået malet 800 kg. Det virker mær-
keligt, for vi må tro, at disse større 
gårde havde deres egne kværne. 
Forklaringen skal måske søges i, at 
der i 1�48 stadig var rationering af 
mel og gryn. Ravnshøj mølle kun-
ne male mel og gryn til hushold-
nings-brug, og man kan tænke sig, 
at de møllegæster, der kom langt 
henne fra mest, kom for at få malet 
noget af kornet til mel og gryn, så 
der kunne stækkes på de tildelte 
rationeringsmærker.

Ved at gennemgå noteringerne 
i almanakken kan vi se, at der i 
1�48 er malet i alt ��4500 kg. Den 
største mængde er malet i okto-
ber måned, nemlig ���00 kg. Den 
mindste mængde er malet i maj 
måned, hvor der males 4000 kg. 

De ��4500 kg. ses her fordelt over 
månederne.
I januar males der 1��00 kg.  til 10 
møllegæster
I februar males der 10000 kg. til 10 
møllegæster
I marts males der 5800 kg. til   5 
møllegæster
I april males der 10600 kg.  til 11 
møllegæster
I maj males der 4000 kg. til   4 
møllegæster
I juni males der 15�00 kg. til 14 
møllegæster
I juli males der �0�00 kg. til �� 
møllegæster
I august males der 18�00 kg. til 18 
møllegæster
I september males der �5100 kg. 

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�� 700�
leif@ksjak.dk

til �� møllegæster
I oktober males der ���00 kg. til �8 
møllegæster
i november males der ��100 kg. til 
�0 møllegæster
I december males der 16800 kg. til 
15 møllegæster

Den største mængde der males til 
en enkelt møllegæst ved et besøg 
er ��00 kg. og den mindste mæng-
de ved et besøg er 500 kg.

Man kan også af bogen se, at der 
er gjort møllerejse for to eller tre 
gårde med samme vogn. 

Et stykke virksomheds historie fra 
en ikke så fjern fortid.
                                                                 

Affaldsindsamling i 
Ravnshøj 
Af Jørgen Steengaard

Sidste år var vi to der deltog i den 
årlige landsindsamling af affald. I 
år var vi fire. Vi håber, at der til næ-
ste år melder sig endnu flere. 

Og hvorfor nu den ståhej med at 
samle affald. Jo, vi tror på, at en 
ren by er noget som byens gæster 
og beboere lægger mærke til. Vi 
synes, at det er et trist syn, når der 
ligger mange tomme øldåser og 
blinker i solen.
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Vejrvarsler i maj
Af naturvejleder Bo Storm

Nu blev det maj måned. Mange 
digtere har skrevet om maj, kom 
maj de søde milde, gør skoven 
atter grøn, og lad ved bæk og kilde 
violen blomstre skøn. Sådan skrev 
C.A. Overbeck engang. Overbeck 
var tysker, og borgmester i Lübeck, 
så sangen er tysk, hvilket mange 
sikkert ikke ved. Men hvor passer 
den sang dog godt til gangen i 
naturen i netop maj måned.

Maj måned er den måned på 
året, hvor naturen åbner sit 
spisekammer, med et væld 
af blomster i den vilde natur. 
Insekterne flyver, fuglene synger, 
dyrene arbejder på formering, kort 
sagt, det er den måned vi alle nok 
mest tænker på, når vi snakker om 
forår.

Maj måned har sit navn efter den 
romerske gudinde Maja, som 
var frugtbarhedens og naturens 
gudinde. I gamle dage kaldte 
man herhjemme Maj måned for 
blomstermåneden.

Maj måned er også en måned med 
mange vejrvarsler.

Majkulde giver lader fulde
Hvis det i maj er køligt og råt, 
fylder hø og korn i laden godt

En af de vejrvarsler vi alle kender 
er varslet om eg og ask.
Springer eg før ask, går sommeren 

•
•

i vask. Springer ask før eg, bliver 
sommeren bleg (solrig)

Den 1�. maj, hedder Hellig tre 
bønder, eller Sankt Pancratus. Han 
døde som martyr som 14 årig, blev 
halshugget i Rom og smidt ned til 
hundene. Der blev bygget en kirke 
med hans navn i Rom i år 500.
På denne dag skal Nattergalen 
helst synge, ellers bliver det et år 
med dårlig avl på markerne.

Den 17. maj, hedder Brunos dag. 
Hen var Biskop i Østrig, og brugte 
hele hans formue på at bygge 
kirker. Han døde under en middag, 
hvor et loft styrtede ned, og 
dræbte ham på stedet. 
Da man senere meldte om mirakler 
ved hans grav blev han kåret som 
Helgen.

Den �5. maj, er opkaldt efter 
Sankt Urban. Urbanus var pave og 
gemte sig i katakomberne i Rom, 
for at undgå forfølgelse. Han blev 
fundet og halshugget i år ��0, da 
han ikke ville fravige sin tro. Hvis 
det blæser på denne dag, kan vi 
vente meget stormvejr resten af 
året, men ellers skulle dagen være 
velegnet til at så og plante sarte 
urter, men regner det på dagen, vil 
det blive et dårligt vækstår. I gamle 
dage regnede man dagen for den 
første sommer dag.

Men uanset vejrvarsler, så er det 
en fantastisk måned at komme ud 
i naturen på. 

Nyt fra Skærum
Af Alice Schneider              

Den 11. februar �014 Afholdt 
Skærum Sogneforening den 
ordinære generalforsamling, hvor 
der var pænt fremmøde.
Formanden oplæste bestyrelsens 
beretning, som bl.a. indeholdt 
omtale af Skærum Aktivitetshus, 
der var kommet rigtig godt fra 
start. Fastelavnsfesten var god med 
ca. 50 deltagere. Til spis-sammen 
deltog ca. 50 personer.
Der vil blive afholdt byfest 
den �6. juli. Efterfølgende blev 
beretningen godkendt. Samtlige 
valg blev genvalg.

Skærum Vandværk holdt ordinær 
generelforsamling den 17/4-14, 
hvor der deltog 8 personer (altså 
kun 1 udover bestyrelsen og Erik 
fra regnskabsafdeling Nord).
Bestyrelsens beretning blev 
godkendt. Regnskab og budget 
blev fremlagt og godkendt, der 
skal være plads til kurser for 
bestyrelsesmedlemmerne.
Alle valg var genvalg.

Den �0. september �01� oprettedes 
en ny forening – Skærum Voksen 
Forening, hvor der fra bestyrelsen 
var stor interesse. Der blev nedsat 
en midlertidig bestyrelse.

Der er møde tirsdage i ulige uger 
kl. 14.00 – hvor der er hygge med 
kaffe og hjemmebag.
Der har også været mange 

arrangementer – besøg på 
Brandstationen, Knivholt og 
foredrag med tolder Egon Nielsen 
og forfatter Christoffersen.
Den 11. marts �014 blev der afholdt 
stiftende generalforsamling, 
hvor der blev nedsat en blivende 
bestyrelse.

I efteråret �01� blev der oprettet 
en præmiewhistklub, som vakte 
stor interesse – første gang mødte 
der 14 ”spillegale” personer op, og 
efterfølgende blev der ikke mindre 
deltagelse.
Nogle gange 17 – 18 mennesker, 
så det er en del hold.
Der er tre præmier – 1. præmie kr. 
150,00 – �. præmie kr. 100,00 og 
tredje præmie kr. 50,00
Der spilles tirsdag i ulige uger kl. 
1�.00. Pt. Sommerferie.

Hver onsdag kl. 17.00 stopper 
bogbussen ved Skærum 
Aktivitetshus – og kl. 16.00 åbner 
Cafeen, hvor der kan købes 
mundgodt.

Grillsæsonen er startet – hver 
tirsdag tændes grillen og kl. 16.�0 
og 17.�0 er der start.

Kalenderen
18/6 Tøj og stil i Aktivitetshuset kl. 
1�-�1.
��/6 Sch. Hans start på legepladsen 
kl. 17.�0. Bålet tændes kl. �0.00 ved 
Spejderhytten.
�6/7 Byfest kl. 18.00 på 
legepladsen.



Side 18 Side 1�

Aktivitetsmødet den 8. maj �014 
blev afholdt for at være på forkant.
Vi ved alle, at kommunen skal 
spare på alt, desværre også på 
fritidsaktiviteter.
På mødet bød Jytte Højrup 
velkommen, og Sten Sørensen var 
mødeleder.

Efter sigende skal Gærum Skole 
nedlægges, og eleverne skal flyttes 
til Ravnshøj Skole.

Troldehøj og Ravnshøj Skole havde 
nogle ideer, de ville arbejde videre 
med. Der blev bl.a. spurgt til KRIFs 
anlæg i begge byer. Det vil være 
umuligt at have det hele samlet 
ét sted. Desuden må man ikke  

 
glemme, at der med anlæg i begge 
byer, skabes et godt sammenhold 
byerne imellem.

Der var ikke bud på oplagte 
løsninger, men mødet satte uden 
tvivl nogl e tanker i gang.

Tilskud fra kommunen til 
udkantsbyerne Kvissel og Ravnshøj 
er på nuværende tidspunkt ca. 
450.000 kr. om året.

Vi må håbe, at byrådet tænker på, 
hvad de unge ellers kan lave, hvis 
man ikke har et godt og aktivt 
foreningsliv i oplandsbyerne.

Møde i Aktivitetshuset Af Ove Christensen



Side �0 Side �1

Af Orla Thomasberg

Stednavne hentet i 
kirkebogen

Stednavne er et spændende emne, 
som vi tidligere har skrevet om.
Denne gang viser vi nogle af de 
mere specielle navne vi finder i 
Aasted sogns kirkebog, og som der 
ikke altid er en god forklaring på. 
Årstallet i parentes er første gang 
stednavnet findes i kirkebogen.

Archen i Kvissel (1660) -o- 
Apotekerhuset på Faurholt hede 
(1870) bliver sener til Majlund -o- 
Ellebrønd på Ravnsholt hede også 
kaldet Vingårdshus -o- Fårsykket 
på Skjortholt mark (1655). Der 
har åbenbart været to steder, for 
vi finder Øster Fårsykket i 174� 
og Vester Fårsykket i 1748 -o- 
Brunlynget (18�5) -o- Horsevadet 
på Ribberholt Vestermark (1887) -
o- Konghuset, findes to steder, ved 
Ravnshøj og i Rydal, og det har 
ingen ting med en konge at gøre 
-o- Kringelhuset findes to steder, 
nemlig på Skjortholt hede (1814), og 
på Sdr. Vasens mark (1878). Vi finder 
Kringelhede (1751) -o- Konterhuset 
(1876) der også skrives som 
Grybækhus (1876) på Nistrup hede 
-o- Lybeckerhuset (18��) der bliver 
til Lybæk (1880) -o- Nønghuset 
ved Lindetskrog (18�1) -o- Olskær  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ved Kvissel brænding (1884) og 
Olskær mark (1880) -o- Pothuset 
(186�) -o- Præstens hus (17��) -
o- Mirfhuset ved Mommegården 
(1875) -o- Nalsighuset (1881) -o- 
Rauchenberg i Aasted by (168�) 
-o- Smed Christensens gade i 
Kvissel (1860), her hentydes til 
at smedjen lå på gadejord. -o- 
Slejhuset på Ravnsbjerg hede ved 
Smittenbjerg (1888) -o- Snerpen 
(16�6) -o- Tyskerhuset i Kvissel 
(1815) -o- Vingården (1868).

 

Af Aasted Sogns historie



Side �� Side ��

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. 1�.00 - �1.00.
- samt efter aftale. Se mere på http://skaerum-info.dk/

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-1�.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 1�.00-�1.00

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

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 1�.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 1�.00-��.00 - alle er velkomne.

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening
Sommerudflugt: 1�. juni fra kl. �
Sommerferie efter udflugt

Ravnshøj Venner og Aktivitetsgruppe
Kartoffeldag: 16. juni kl. 11.�0
Banko: 16. juni kl. 1�
Havefest: 1�. juli kl. 1�.�0
Onsdag aften: Præmie whist - kl. 1�

Skærum Sogneforening
Tøj og stil: 18/6 i Aktivitetshuset kl. 1�-�1.
Sct. Hans: ��/6 start på legepladsen kl. 17.�0.  
Bålet tændes kl. �0.00 ved  Spejderhytten.
Byfest: �6/7 kl. 18.00 på legepladsen



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