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

Forsiden

Ravnen er den største af vore 
kragefugle, mere end 60 cm. 
måler den. Den er meget udbredt 
i Norge og Sverige. Her i landet 
har Ravnen været forfulgt og 
stærkt i tilbagegang, men den har 
lært ikke at stole på mennesker, 
så nu yngler den igen i stort set 
hele landet. Aasted ådal er også 
hjemsted for Ravne. Ravnens fjer-
dragt er sort og metalskinnende 
i mange nuancer, og den har et 
kraftigt næb. Man opdager gerne 
Ravnen flyvende langt borte, og 
på dens kraftige stemme. Ravnen 
lever for det meste af ådsler, men 
tager også fugleæg og unger, 
insekter og affald - ja alt hvad den 
kan finde. Ravnene danner par for 
livet. Deres unger er flyvefærdige 
på ca. 40 dage, og resten af som-
meren holder Ravnene sammen 
som en familiegruppe. 
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Fra redaktionen
Ny hjemmeside
Fællesvirke Vest har fået en rigtig 
flot hjemmeside. Hvis du ikke alle-
rede kender den, så finder du den 
på www.fællesvirkevest.dk.
På hjemmesiden finder du Skrå´en. 
Du behøver blot klikke på forsiden 
af hjemmesiden, hvor der står: ”Se 
seneste udgave af Skråen her”, så 
får du helt automatisk bladet frem 
på din skærm.

Facebook
Fællesvirke Vest er også kommet 
på Facebook. Du finder os ved at 
søge på fællesvirke vest.
Vi opfordrer til, at du bliver ven 
med os. Ved at gøre det, så får du 
helt automatisk besked, hver gang 
der udkommer et nyt nummer af 
Skråen.

Facebook giver os lidt ekstra mu-
ligheder. Eksempelvis kan vi hurti-
ge sende en nyhed eller informati-
on ud som ikke kan vente til næste 
udgivelse af Skråen. 

Om dette nummer af Skråen
I vores lokalsamfund finder vi 
mange spændende personlighe-
der. Og dem vil vi gerne skrive lidt 
om. I dette nummer af Skråen har 
vi skrevet et portræt af den lokale 
kunstner Lene Nürnberg Larsen. 
Har du en idé til en person, som 
du synes, at vi skal skrive om. Eller  

laver du selv noget som kan være 
spændende for andre at høre om 
– så giv os et tip.

Bogbussens nye 
køreplan
I bussen finder du et varieret ud-
valg af bibliotekets udlånsmate-
rialer. Søger du noget, som de ikke 
har med i bussen, så finder de det 
gerne til dig og tager det med 
næste gang. Du kan også bestille 
hjemmefra og afhente bestillin-
gerne i bussen.
Og husk bogbussen har et særligt 
hjørne til børnene.

Bogbussens køreplan er:

Kvissel - Mejlingvej �
Mandag kl. 17.�5 - 18.15 
 
Ravnshøj - Skolen 
Mandag kl. 18.�0 - 19.00 
 
Skærum - Legepladsen 
Onsdag kl. 16.00 - 16.50

Det er helt sikkert at dem der en-
gang stod for opførelse af vore 
gamle landsbykirker har tænkt sig 
grundigt om da de valgte stedet 
hvor kirkerne skulle ligge. Vi ville 
bare ikke væge de samme steder 
i dag. Når der bygges kirker i dag, 
bygges de i byområder, der for 
befolkningen bor og færdes. De 
gamle kirker flytter man ikke bare 
sådan. Derfor har menighedsråde-
ne valgt den næstbedste løsning, 
nemlig at købe en bygning der lig-
ger i byen. Tilmed ligger den sær-
deles centralt, lige over for skolen. 
Det skal selvfølgelig ikke forstås så-
dan, at det gamle missionshus skal 
være en ny kirke, men derimod et 
hus til kirkelige aktiviteter.

Nyt sognehus
Af Torben Christensen/Menigheds- 
rådene

Åsted-Kvissel og Skærum menig-
hedsråd har for nylig afsluttet han-
del med Indre mission om køb af 
Ravnshøj missionshus. 

Indre missions samfund har i et 
stykke tid haft tanker om salg af 
Ravnshøj missionshus, på grund 
af vigende tilslutning. Da menig-
hedsrådene samtidig i et stykke 
tid har gået med et ønske om at 
have en bygning i pastoratets stør-
ste by, nemlig Ravnshøj, var det 
slet ikke svært at nå til enighed om 
køb/salg. 
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Ravnshøj missionshus er opført 
i 1897, og senere udvidet i 1976, 
men er i god stand. 

Det første der vil ske med byg-
ningen er en gennemgående re-
novering, mest med henblik på 
energioptimering. Denne opgave 
forventes at blive sat i gang i løbet 
af foråret.        

Menighedsrådene har et ønske 
om at bygningen skal indrettes, så 
den kan bruges til mange forskel-
lige ting. Der har på nuværende 
tidspunkt været snakket om: kon-
firmandundervisning, minikon-
firmandundervisning, børnekor, 
musik for unge, evt. udvikling af 
et rytmisk band, små særgudstje-
nester, mødested for en Mother 
Teresa klub, og flere andre tilbud. 
Menighedsrådene er bestemt også 
åbne for forslag, hvis der er nogen 
der har en god ide til en aktivitet.   
Når engang huset skal tages i brug, 
skal det have et navn. Det bliver 
sandsynligvis noget med sogne-
hus. Men om det bare skal hedde 
sognehuset, eller om det skal hed-
de Ravnshøj sognehus, eller noget 
helt andet, har menighedsrådene 
ikke lagt sig fast på endnu.       
 
Menighedsrådene glæder sig alle-
rede nu til at kunne byde velkom-
men i nyistandsatte lokaler, når en-
gang arbejdet er færdiggjort.
                                                                  
                                            

Nytårskur hos 
spejderne 2014
Af Karen Christensen

Sædvanen tro, har vi igen i år af-
holdt Nytårskur hos KFUM – spej-
derne Ravnshøj / Skærum Gruppe. 
Alle inviterede til denne aften er 
alle spejderledere, Grupperådet 
og frivillige hjælpere. Vi holder 
Nytårskur for at påskønne det sto-
re frivillige arbejde der på forskel-
lig vis gøres i Gruppen.
Fredag den 14. februar var vi ca. �0 
samlet i spejderhuset til en hyg-
gelig aften. En aften, hvor vi spiste 
og sang sammen, og lod snakken 
gå, på tværs af alder og tilhørsfor-
hold.

Som altid blev der også i år sagt 
lidt ved en Nytårsappel. 
Blandt andet blev der læst et styk-
ke skrevet af vores biskop Henning 
Toft Bro. Noget om lyset der igen 
er ved at få magt. Dagene længes, 
og lyset påvirker os alle i en god 
retning. Blomsterne pibler frem 
og det grønnes mer og mer. Og de 
fleste bliver lidt gladere, og ener-
gien vokser.

Men mange har sammen med 
vinterens mørke også haft mørke 
inde i sig selv. Mørke i sindet. Grun-
det sorg, arbejdsløshed, bristede 
drømme og mange andre forskel-
lige ting, som gør, at man ikke kan 
finde vej og retning i livet.
Det kan være svært at se, men 

medlemmer, foruden en del frivil-
lige. Nogle tager sig af børnenes 
aktiviteter, andre af det praktiske 
arbejde i såvel spejderhuset som 
vores Hytte ude ved Ellingå.

I Ellingå er der nogle flittige hæn-
der, der i det forgangne år har sat 
en ny brusekabine op, og i vinter 
er køkkenet blevet renoveret. Så 
kære spejdere og ledere, glæd jer 
til det bliver forår og sommer, og 
tag ud og brug det hele. Og tak til 
dem der har udført arbejdet.

Det er altid farligt at fremhæve 
nogle og nævne navne, men vi må 
nok sige, at hvis ikke vi havde Jør-
gen (også kaldet spejder Jørgen) 

enhver som har mærket mørket, 
smerten og sorgen ved, at vi kun 
kender disse sindsstemninger, for-
di vi også kender til lyset. Lyset på 
himmelens bue, men også spræk-
ker af lys, der kiler sig ind i mørket 
og spreder det, så der igen åbnes 
for muligheder og håb.
Appellen lød således:

At vi må hjælpe hinanden i de fæl-
lesskaber vi er i til at holde fast i, at 
lyset kommer, før eller siden. At vi 
må være med til at sprede lyset, og 
hjælpe og støtte dem der har det 
svært.
Der blev også tid til lidt spejder-
snak.
Vores Gruppe tæller i dag ca. 70 

Biskop på slap line



Side 8 Side 9

til at ordne og gøre rent i Spejder-
huset i Ravnshøj, klipper hæk og 
græs, og hjælper i Ellingå, snedke-
rerer sammen med spejderne, og 
alt hvad han ellers gør, da så det 
ikke ud som det gør.

Så TAK til Jørgen og TAK til alle som 
yder en indsats.

Husk at påskønne det frivillige 
arbejde.

 

Vær med til at gøre 
din daglige gåtur 
smukkere
Af Jørgen Steengaard

Hvert år arrangerer Danmarks  
Naturfredningsforening en dag, 
hvor der bliver samlet affald i 
naturen i hele Danmark.

I år er det søndag den 27. april

Sidste år var en del af kommunens 
landsbyer med i 
projektet, hvor de 
fik samlet en masse 
affald i naturen rundt 
om deres by. Vi vil 
i år se, om vi kan få 
endnu flere med!

I Center for Park og 
Vej i Frederikshavn 
kommunen vil vi rigtig 
gerne støtte op om et 
sådan initiativ. Vi kan 
være behjælpelige 
med at skaffe sække, 
affaldssnappere og 
veste. Vi kan desuden 
hente affaldet, hvis 
det er samlet et 
bestemt sted og det 
er for besværligt for 
jer selv at komme af 
med det. 

Landsbyerne kan vælge selv at 
melde til på www.dn.dk og få 
tilsendt sække og information.

I kan også melde til hos Hanne 
Lauritsen Center for Park & Vej på 
hlau@frederikhavn.dk.
Tilmeldingerne skal være for hele 
landsbyen.
Ravnshøj var med sidste år og 
har også meldt sig til dette års 
indsamling. Kontaktperson 
er Jørgen Steengaard. Du kan 
melde dig til hos ham på mail:  
js@steengaard.eu eller telefon 
�1�5 484�. 

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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Masser af aktivitet 
– forhåbentlig også 
i næste sæson
Af RGFs bestyrelse

I gymnastiksalen er der aktivitet 
fra mandag til torsdag – 8 forskel-
lige hold, lige fra de yngste på 
”Forældre/barn” og de ”Seje gym-
nastikprinsesser og pirater” til de 
ældste på ”Dagmotion M/K”. De 
fleste af gymnasterne går netop 
i disse dage i gang med at forbe-
rede årets opvisning.

I år afholdes 
opvisningen 
søndag d. 6/4 kl. 
11-14. 
BEMÆRK tids-
punktet – alle 
kan nå både en 
hyggelig afslut-
ning i hallen og 
eftermiddags-
kaffen i familiens 
skød bagefter. 
Så vi glæder os 
til at se jer – og 
vise, hvad vi har 
lavet i løbet af 
sæsonen.

Ravnshøj  Skole har 
fået nyt alarmsystem
Af Vita Ektvedt, Skolesekretær

Alle faste brugere af skolen, dvs. 
personale samt ”brugere” af 
hal og gymnastiksal, har fået et 
adgangskort samt en kode. 
Kommer man til en låst dør, kører 
man kortet over alarmlæseren og 
taster sin kode, efterfulgt af * 
Når man forlader skolen, kører man 
igen kortet over alarmlæseren og 
taster sin kode, efterfulgt af # - så 
bliver døren låst.

Har man brug for at låne et lokale 
på skolen, er proceduren den, at 
der ringes til skolens kontor, som 
så booker lokale og ligeledes 
udsteder et gæstekort, tlf. 98 48 47 
��. 

Man skal være ude af skolen senest 
kl. ��.00, idet alarmen automatisk 
tilkobles omkring dette tidspunkt. 
Såfremt man ”går i alarmen”, 
ringer man straks til Beredskabet/
Vagtcentralen på tlf. 9845 61�5 og 
oplyser  den kode, man har fået.
For yderligere spørgsmål omkring 
brugen af skolen, er det skolens 
”pedel”, Allan Nielsen, man skal 
aftale yderligere med. Hans tlf.nr. 
er �0�0 1564.

Ved lån af hal og gymnastiksal 
er proceduren anderledes. Her 
skal man ringe til Frederikshavn 

Kommune, Kultur – og Fritid, og 
lave aftale, idet det er dem, der 
koordinerer alle aktiviteterne 
igennem et system, kaldet 
Planbook.

Bækmaden
Af Orla Thomasberg

Bækmojenvej står der på det fine 
blå skilt, som kommunen har sat 
op ved enden af vejen, i daglig 
tale siger vi også Bækmojen. Hvor 
kommer det lidt specielle navn 
nu fra. Navnet på de oprindeligt � 
gårde der lå ved vejen er på gamle 
kort Bækmaden eller Bækman, 
der kan oversættes til Engen ved 
Bækken, idet ordet made betyder 
eng. Gennem tiden har navnet, 
som så mange andre stednavne 
forandret sig til det vi bruger i 
dag. 

Det tidligste skriftlige navn vi 
kan finde er fra 1419, hvor der 
står Bekman. I kirkebogen skrives 
der 1656 Bechmann, og senere 
Bækman eller Bækmaden. 

Kilde: Trap Danmark 19�4, og 
Kirkebogen for Aasted sogn 1654 
- 1891

Den 8/4 afholdes generalforsam-
lingen. Der skal nye kræfter i be-
styrelsen, og en kasserer mangler 
vi også (eventuelt uden for besty-
relsen). Vi regner med opbakning 
fra jer, vores medlemmer, så der 
også kan tilbydes mange forskel-
lige hold i gymnastiksalen næste 
sæson.

Til slut siger vi tak til alle jer, der 
deltog i vores julebanko. Ud over 
en hyggelig og sjov eftermiddag 
blev det til et overskud, så gymna-
sterne kunne få pebernødder og 
klementiner til juleafslutningen.
HUSK; du kan også finde os på 
Facebook;  Ravnshøj Gymnastik-
forening
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merne, som findes i forskellige ud-
formninger. 

Inspiration til sæbydamen fik Lene 
i øvrigt fra sommerspillene, som 
for år tilbage fandt sted i Sæby.

Men hvordan startede Lenes karri-
ere som kunstner. Hun fortæller, at 
den skabende kunst altid har fyldt 
hendes tilværelse. Lene er ud af en 

Af Jørgen Steengaard

Skråen besøgte Lene Nürnberg 
Larsen en solskinsdag i februar. 
Mens hun skænkede kaffe sagde 
hun, at man bliver så glad, når 
solen skinner. Og det gør man 
bestemt også, når man ser Lenes 
kunst. Der er noget ved Lenes små 
skulpturer, som gør, at man bliver i 
godt humør. Se blot på billedet af 
sæbydamerne. Sæbydamerne har 
gjort Lene kendt. Helt fra Norge 
kommer der besøgende til hendes 
galleri i Sæby for at se sæbyda-

meget kreativ familie. Og således 
er hun er født med en kunstnerisk 
åre. For ca. �5 år siden efter ophold 
på bl.a. billedskoler blev kunsten 
for alvor hverdag for hende, hvor 
hun startede med keramiske ar-
bejder. Arbejdet med ler optager 
Lene meget. I dag arbejder hun 
meget med rakubrænding, og 
det foregår hjemme i baghaven i 
Ravnshøj. 

Ikke nok med at Lene skaber 
kunst. Hun har også sit galleri. Gal-
leri Nürnberg hedder det og lig-
ger i Sæby, hvor hun har lejet sig 
ind i Retfærdigheden – den gamle 
politistation. Før det holdt Lene til 
i Grønnegade i et kunstnerfælles-
skab med to andre. Lene er rigtig 

glad for at være i Retfærdigheden. 
I Algade, hvor Retfærdigheden lig-
ger, er der flere kunstbutikker, og 
det betyder, at der kommer man-
ge besøgende. 

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

Et portræt af Lene Nürnberg Larsen
 – lokal kunstner i Ravnshøj
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På spørgsmålet, om ikke det er 
krævende både at skulle passe 
galleriet og samtidig være ud-
øvende kunstner, fortæller Lene, 
at hun har nok at se til, men galle-
riet er samtidig hendes værksted, 
og der er mange, som kommer for 
at se hende arbejde. Men, fortæl-
ler Lene, der er altid tid til at få en 
kop kaffe og en snak med de be-
søgende. 

I det daglige betyder naturen me-
get for Lene. Det er her, at hun hen-
ter sin inspiration – freden og stil-
heden sætter tanker i gang. Derfor 
er jeg så glad for at bo i Ravnshøj. 
Vi har en masse dejlig natur om-
kring os. Jeg behøver blot kigge ud 
af mit vindue, så nyder jeg synet af 
markerne og fuglelivet overfor.  

Lene glæder sig til den kommende 
sæson, hvor også du er velkom-
men. Hendes Galleri har åbent tirs-
dag til fredag fra kl. 10.�0 til 16.�0 
og lørdage fra kl. 09.�0 til 1�.�0.
 

For tiden arbejder Lene med kera-
mikkrukker. Om Lene kan man sige, 
at hun er en alsidig kunstner. I hen-
des galleri kan man også se kruci-
fikser. Det er bestillingsarbejde til 
kirker. Lene har bl.a. udsmykket 
Hørby Kirke og Hanstholm Kirke. Ja, 
sågar i arresthusets kirkerum i Fre-
derikshavn hænger der et krucifiks, 
som Lene har foræret arresten. 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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Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Disse to små stykker fra 
Herredstingbogen er hverdags 
hændelser, som kommer til vort 
kendskab, fordi man ikke har kunnet 
blive enige, men har indbragt 
sagen for retten. Vi kan nok synes, 
at det er lidt overdrevent at gå til 
retten med sådanne småting.

Den aflukkede stue i 
Mejlinggård
Vi ser, hvad der er skrevet i 
Herredstingbogen

22. juni 1674
Ærlige og velagtet mand Jens 
Andersen i Fuglsang på Peder 
Jørgensens vegne, tidligere 
boende i Ugilt har indstævnet Peder 
Sørensen boende i Mejlinggård for 
Vennebjerg Herredsting for dom, 
for den 14. april 1674 at have låst 
en stue for ham (Peder Jørgensen) 
som han havde lejet, og som ikke 
er opsagt på nogen af siderne, og 
derinde fralukket hans formue, 
som er hans seng med dyner, 
puder og hvad dertil behøves, en 
hynde og et nyt hørgarnslagen, et 
pudevår, en sid (lang) karlekjole, 
2 par vadmelsbukser, 2 par 
bidselstænger, 2 stigbøjler og 
en lampe, 2 halvtønder salt, og 
en halvtønde brød, og mel af 
3 Skæpper. rug. En kiste med 

allehånde små stålkunst i, 8 mærker 
hårdstål. Desuden i stuen 4 hylder, 
1 bænk, 1 stol, 1 kakkelovn og 2 
vinduer.
Jens Andersen i Fuglsang 
fremstillede 2 stævningsmænd: 
Jørgen Lauridsen i Kvissel og 
Morten Mortensen i Fuglsang, som 
bekræftede at de havde stævnet 
Peder Sørensen i Mejlinggård.

Peder Sørensen mødte og svarede, 
at når Peder Jørgensen betaler, 
hvad han er ham skyldig, så skal 
han få sit gods igen.
Peder Sørensen dømmes til at levere 
tingene til Peder Jørgensen. (Peder 
Sørensen optræder mange gange 
i retssager i Herredstingbogen. Vi 
har skrevet om nogle af sagerne, 
og der er flere endnu). 

Kilde: Herredstingbogen for Horns 
Herred.

Dragonhesten fra Skjortholt
Danmark deltog i Napoleons 
krigene 1804 til 1815 på fransk 
side, og måtte sende soldater ned i 
Tyskland. Derfor skulle der udredes 
militær udrustning, herunder heste 
til hæren. 
Følgende viser at der åbenbart 
har været uenighed om den 
Dragonhest, som Skjortholt skulle 
levere, havde fejl. Det ser ud til, at 
der fra militærets side havde været 
klaget over hesten, vi ved det ikke, 
men hvis ikke, der var klaget over 
hesten var der jo ikke nogen grund 
til retssag.  

8. marts 1813
Fremlægger Peder Andersen 
Støvring af Skjortholt en af ham 
mod Christen Skaftved af samme 
Skjortholt anlagt sag angående 
en dragonhests udredelse af 
Skjortholt Sædegård, hvoraf de 
hver ejer den halve part. Sagen 
udsættes 14 dage til 29. marts 
1813.

29. marts 1813
I sagen mellem Peder Andersen 
Støvring og Christen Skaftved 
begge af Skjortholt, mødte 
vidnerne Christen Christensen i 
Ribberholt, Christen Christensen 
i Tronderup, Niels Rasmussen i 
Tørrildhaven og Christen Sørensen 
i Stokholm (Skærum sogn).
Den omstridte dragonhest, 
leveret fra Skjortholt, var kommet 
til Slesvig og efterladt der, da 
hele Eskadronen marcherede til 
Bramsted. Hesten blev i Slesvig 
indtil 7, juli 1812 da vidnet kom der 
igen, og så hesten stå på stalden. 
Sagen udsættes til 20. april 1813. 

Sagen udsættes endnu et par 
gange, men 14. juni 181� er der 
igen retsmøde om dragonhesten. 

I sagen om Skjortholts Dragonhest 
mødte som vidne Niels Pedersen 
af Sludstrup, han havde holdt den 
pågældende hest, da den blev 
skoet dagen før den skulle afgå. 
Det var en jævn bondehest, dog 
ikke meget god, men fejl på den, så 
vidnet ikke. Han var ikke ukyndig, 
men han ledte heller ikke efter fejl. 
Han havde se den trave, efter at 

den blev skoet. Han anså den for 
at være 200 – 300 Rd. værd efter 
den tids priser, dersom den var 
fejlfri. Mærkerne på hesten er ikke 
brændt, men klippet, de består af 
2 bogstaver I og D. Vidnet, smed 
Christen Christensen betegnede 
hesten som middelmådig, og 
bemærkede ingen fejl, men han 
så heller ikke efter sådanne, han 
havde set den galoppere og trave 
og den haltede ikke.

Sagen bliver endnu en gang udsat 
og nævnes ikke mere i de referater 
fra Herredstingbogen, vi har til 
rådighed. Vi ved derfor ikke, hvad 
der bliver enden på historien, der er 
åbenbart stor uenighed parterne 
imellem, om hesten havde været, 
som den skulle være.     

Kilde: Herredstingbogen for Horns 
Herred.
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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.

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

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

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



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