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

Forsiden

Silkehalen med sin top, og lysen-
de gule, røde og hvide tegninger 
på hale og vingespidser er en vin-
tergæst fra det nordligste Norge 
og Sverige. Der som antydet på 
tegningen, gerne tager rønnebær. 

Silkehalen er en almindelig træk-
gæst, nogle år som en invasions, 
hvor der er fugle overalt, og andre 
år ser vi kun få fugle. Silkehaler 
optræder ofte som en lille flok, 
der flyver rundt i landskabet efter 
rønnebær og andre bærbuske, 
mange gange hører vi deres fine 
klokkestemmer før vi får øje på 
fuglene.

Billedet af Silkehalen har vi, som 
mange tidligere billeder, hentet i 
Jens Larsens efterladte arbejder.  

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  
31. oktober 2014.
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Fra redaktionen
Hvilken fantastisk sommer har vi 
ikke haft. Nu er sensommer og ef-
terår på vej. Naturen viser sig i et 
pragtorgie af farver. Heldigvis har 
hver årstid har sin charme. 

I dette nummer af Skrå’en kan du 
bl.a. læse Bjarne Madsen fortælle 
om naturen. 

Husk også at du kan finde Skrå’en 
på facebook. Også her modtager 
vi meget gerne meninger og syns-
punkter. Og har du ideer til artik-
ler i Skrå’en, så lad os det endelig 
vide. 

Rigtig go´ læselyst.

Foredragsholder Christine Feldt-
haus har en hel klokkeklar mening 
om det. Hun siger, at indenfor 10 
år så bliver folk trætte af at klumpe 
sig sammen i større byer – og så 
søger de til oplandet. Det er da en 
trøst. 

Ejendomsfirmet EDC, Frederiks-
havn, husstandsomdelte for nylig 
en folder i Ravnshøj, hvori de skri-
ver, at de søger boliger. Umiddel-
bart kunne man tro, at de gjorde 
lidt grin med os – for vi ved jo, 
at der er huse til salg. Vi ringede 
derfor til EDC og talte med Peter 
Karlborg som fortæller, at i år har 
de kunnet mærke en stigende in-
teresse for at handle hus – også i 
oplandet er det som om der er lidt 
gang i det. Derfor er EDC interes-
seret i at der i deres katalog er flere 
huse til salg i oplandet. Videre for-
tæller Peter Karlborg, at kreditfor-
eninger og banker ikke er helt så 
tilbageholdende med at udlåne 
penge.

Af Jørgen Steengaard 

Gang på gang hører man især poli-
tikere sige, at nu kommer der gang 
i hjulene – opsvinget er på vej. Tør 
man tro det? Måske det er bedre at 
lytte til, hvad en fremtidsforsker si-
ger – de må jo vide noget om det. 
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
er meget sikker, når han til Bør-
sen udtaler at opsvinget er på vej. 
Endelig, siger han, at forbrugsfor-
ventningerne er tydeligt positive 
og eksempelvis detailhandlen har 
stigende omsætning.

Men hvad kan vi forvente os af bo-
ligmarkedet? Vil et opsving have 
indflydelse på bosætningen i op-
landet? 

I bladet ”Mit hus” kan man læse 
Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk 
Videncenter fortælle, at vi i disse år 
ser, at der finder strukturelle æn-
dringer sted i Danmark som også 
påvirker boligmarkedet. Fra 199� 
og til �01� har der været en stor 
beskæftigelsestilvækst i hoved-
stadsområdet og i Østjylland bå-
ret af de ”moderne” brancher som 
bl.a. IT og kommunikation. Og det 
har betydet at folk flytter til byom-
råder. Det kan undre, siger han, i 
betragtning af, at vi er et lille land 
med en fremragende transportin-
frastruktur. 

Lidt om opsving og boligmarked i 
oplandet
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Nyt fra KRIF
Af Håndboldudvalget

Så er vi snart klar til at skyde hånd-
bold sæsonen atter i gang.
Vi glæder os meget til en ny sæ-
son, der vil byde på en masse 
håndbold. 

Vi er også klar til at byde en masse 
nye spillere og trænere velkom-
men. Det bliver en fornøjelse at se 
klubben i blomstring.

I denne sæson er der også den 
store udlands tur for ungdomsspil-
leren. Rejsemålet er dog ikke fast 
langt endnu, men vi arbejder ben-
hårdt på, at få skrabet så mange 
penge sammen som muligt til tu-
ren, så alle har en fair chance for at 
komme med.  

Sidste jul var spillerene bl.a. ude 
og sælge julekalendere, som blev 
en succes. Tak til alle dem der køb-
te.  Dette vil helt sikkert blive gen-
taget i år.

Skulle nogen have gode ideer, og 
lyst til at støtte os, i at få tjent pen-
ge til turen, så sig endelig til.
Den 1. november kan i glæde Jer 
til et brag af en fest i Hallen.

Efter et forrygende Rock Party på 
Knivholdt vil Rock gerne belønne 
alle deres hjælpere med en fest, 
efter deres kæmpe indsats før, un-
der og efter Rock. 

Rock hjælper festen er dog ikke 
kun, for dem der har hjulpet, ALLE 
ER VELKOMMEN fra nær og fjern.
Jo flere jo sjovere…. Der vil blive 
serveret rigtig god mad, drikkelse 
og ikke mindst livemusik, alt sam-
men til  gode priser. Alt dette vil I 
selvfølgelige hør meget mere om.
Vi har her i håndboldudvalget fået 
den store ære at være med til at 
arrangere festen, og vi kan love jer 
det bliver godt.  Vores fortjeneste 
går direkte til ungdomsspillerens 
udlandstur. 

Glæd jer….. det gør vi!

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 

De Nijlsener er en 
ubræj fà mil̀ li.
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Af Alice Schneider

Onsdag den 4. juni var menigheds-
rådet på udflugt.
Vi kørte i � busser, og havde sang-
hæfter med. lærer Vera Holm sang 
for, og vi sang mange dejlige dan-
ske sange. 

Første stop var Gug Kirke, hvor 
Kirketjeneren fortalte levende om 
kirken. Den er bygget i 197� og er 
af beton. Der bliver holdt mange 
gode koncerter i kirken, men ikke 
ret mange bryllupper. De blev 
holdt i Sønder Tranders Kirke, som 

tede i Tolne på Tolne Gæstgiver-
gård, og fik en fin orientering om, 
hvad der skete der – der blev lavet 
en masse flot keramik. Der boede 
rigtig mange mennesker fra hele 
verden.
Derefter gik turen til Astrup, hvor 
besøgte vi den økologiske køb-
mand.   

Vi kørte til Hundelev, og så hvor-
dan de havde lavet et meget flot 
anlæg. De havde på 6 ha jord fået 
lavet flere flotte damme og stier, 
borde, bænke og lys.
Alt var lavet på frivillig basis, og 
sikke et sammenhold de har i den 
lille by.

Vi spiste aftensmad på Ingstrup 
ungdomsskole. Uffe fra ” Børglum 
Gamle Smedje” havde lavet en helt 
fortrinlig anretning.
Det var en rigtig dejlig oplevelse.

Onsdag den 18. juni var Skærum 
Voksen Forening på udflugt.
Vi startede ved Ørnereservatet, 
hvor der var opvisning med flere 
ørne. Vi så hvordan nogle ryt-
tere på hesteryg kunne beherske 
at holde ørnene hos sig samtidig 
med at de red.

Derefter gik turen til Tannishus, 
hvor vi fik en rigtig dejlig frokost.
Bagefter kørte vi til Odden Herre-
gård. Der fik vi en fin og grundig 
rundvisning, og blev fortalt om de 
mange, mange flotte billeder/ma-
lerier samt historien om herregår-
den.

Vi sluttede med kaffe og lagkage, 
og var hjemme kl. ca. 17.00.
En rigtig dejlig dag, som vi vil hu-
ske længe.

Lørdag den �6. juli afholdt Skærum 
Sogneforening den årlige som-
merfest. Der deltog 70-80 børn og 
voksne. Vejret var rigtig fint, dog 
kom der en lille skylle, men For-
eningen havde lånt et telt, så in-
gen behøvede at blive våde. 
Den flotteste kage var bagt af Ricki 
og den bedste kage var fra Jacob, 
Sara og Anna. Bjørn Buchhave le-
verede levende musik.

Præmiewhist sluttede sæsonen 
tidlig forår med et flot overskud, 
som blev skænket til Skærum Ak-
tivitetshus. Der startes op igen tirs-
dag den 9. september 

                                                                  
                                            

er noget mere romantisk.

Den lignede slet ikke en kirke – selv 
bænkene og gulvene var af beton. 
Derefter kørte vi til Lindholm Høje, 
hvor vi fik kaffe med hjemmebagt 
boller og lagkage.
Sidste stop var Dronninglund Ho-
tel. Der fik vi en rigtig god middag. 
Vi var hjemme kl. ca. �1.00
Det var en rigtig god dag.
 
Først på sommeren var Distrikts-
udvalget på sommertur. Vi star-

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

Søde sommerminder
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Af Orla Thomasberg

11. august 167� holdes der syn over 
Lille Starbakken i Bækmaden,
hvor Maren Ibsdatter er fæster, 
hun har ikke vedligeholdt sit fæ-
stede sted, som hun skulle, derfor 
dette syn.

Synes beskrives således i Herreds-
tingbogen: Der fattes tag på alle 
husene i alt �� læs à � Mark = 11 
Rigsdaler. Tømmer og løsholter, et 
spær, en stolpe, en bjælke til sam-
men 4 Mark. Loftet i Herberget 
(Stuehuset) ganske borttaget kan 
være 1½ tylvt (18 stk.) deller (bræd-
der) à 6 Mark. Vinduerne i alle stuer 
er sønderslagne kan ikke forfærdi-
ges under � Slettedaler. Lukkelsen 
(hegnet) øster til græsgården 160 
favne er ganske øde, der har væ-
ret en kålhave, hvor ingen lukkelse 
(hegn) er omkring, �� favne. Kålha-
ven er opgravet og bortført. 

I Græsgården findes 8� Ellestubbe 
afhugget forgangne år og for to år 
siden, som vi syntes kunne være 50 
læs. Øster græsgården er opgravet 
og bortført. Møntørv �0 favne i 
længden og en favn bredt, vester 
og sønder til Bækmaden er gravet 
forgangne år i grønjord mellem 
agrene, er �6 læs.

Det ser ud som den store elendig-
hed, for at sige det pænt, Maren 
Ibsdatter har ikke vedligeholdt det 
fæstegods hun har fået overdra-
get, og hvad bliver der ud af det, 
hun må flytte fra Lille Starbakken. 
Hvordan hun er kommet til at stå 
som fæster, om hun er enke eller 
hvordan hendes situation ellers 
har været ved vi ikke. Vi kan ikke 
finde hende i fæsteprotokollen, og 
det er heller ikke lykkedes at finde 
Maren Ibsdatter i kirkebogen. Der 
er kun noteret en Maren Ibsdatter 
og hun er død i 178�, det er 110 år 
senere så hende kan ikke være. 

Kilde: Herredstingbogen

Af Aasted Sogns historie

Fì  flæsk rååber 
på brøwn.
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steder samtidigt med, at naturen 
beskyttes mod for hård nedslid-
ning. Har man mod på det, kan 
man også planlægge sin egen rute 
for eksempel langs selve åen gen-
nem ellesumpen, det bliver ople-
velsen ikke mindre af - tvært imod, 
man løber selvfølgelig risikoen for 
at få en våd sok! Åens løb er meget 
varieret med hensyn til bredde, 
dybde, bundforhold og slyngnin-
ger. 

Her er mange små stenstryg, der 
giver hele atmosfæren em herlig 
undertone af brusende vand. Her 
kan man om vinteren være heldig 
at opleve den sjældne vandstær 
siddende på en sten, imens den 
konstant vipper op og ned, imel-
lem den dykker ned på bunden 
og fanger vårfluelarver og andre 
vandlevende insekter. Vandstæren 
yngler kun sparsomt i Danmark, 
men kommer her ofte på vinter-
træk fra vore nordlige nabolande. 

Selvom kulden kan være hård, hø-
res vandstæren ofte synge midt i 
den barske vinter. Af andre knap 
så almindelige fugle, som man kan 
være heldig at få et glimt af her, 
kan nævnes ravn og rød glente. 
Under bøgetræerne, der mange 
steder pryder skråningerne raster 
om vinteren store flokke af bogfin-
ker og kvækerfinker, som kommer 

Af Bjarne Haugaard Madsen

Mange mennesker fra lokalområ-
det lægger af og til traveturen om 
ad Åsted ådal, og der er ikke så få 
turister, der ligeledes finder hertil, 
men der er plads til mange flere. 
Parkeringspladsen ved Faurholtvej 
benyttes flittigt, men mange når 
ikke længere end hertil for at nyde 
den medbragte kaffe eller lignen-
de ved de opstillede borde, og det 
er lidt synd, de skulde unde sig 
selv en tur gennem den smukke 
ådal, som faktisk er helt unik.

Landskabet er skabt og formet 
under sidste istid, naturligvis har 
mennesker tid efter anden sat sit 
præg her, men terrænet har aldrig 
indbudt til opdyrkning, dertil er 
bakkerne for stejle, slugterne for 
dybe og jordbunden for uegnet. 
Resultatet er, at ådalen den dag i 
dag er noget fuldstændigt enestå-
ende i dansk natur. Vælger man 
at gå en tur her, skal man huske 
fornuftigt fodtøj, det vil sige, man 
skal dels kunne stå fast på de stejle 
skråninger, dels skal man flere ste-
der passere temmelig fugtige om-
råder.

Her findes tre afmærkede stier, 
hvis længder og forløb kan ses på 
de opstillede tavler. Disse ruter er 
forsynet med nænsomt udførte 
gangbroer og trappetrin, der gør 
det muligt at passere vanskelige  

på træk fra nord. Går man i sine 
egne tanker, kan man få et mindre 
chok, når en sådan flok på mange 
hundrede fugle under stor larm 
uventet går på vingerne på tæt 
hold. 

Her om efteråret er der ikke så 
meget fuglesang, til gengæld kan 
der samles herlige spisesvampe. 
Er man ikke svampespecialist, bør 
man holde sig til Karl Johan-svam-
pen og de øvrige rørhatte. Rørhat-
tene er letgenkendelige, da de 
ikke har lameller, men rør på un-
dersiden. Karl Johan-svampen lig-
ner en underkrydder, der er vendt 
på hovedet. På grund af størrelsen 
behøver man kun nogle få stykker 
til et måltid, og det er en af de bed-
ste spisesvampe overhovedet. Der 
er dog visse begrænsninger, når 
man høster naturens frugter i pri-
vate skove, man må kun tage, hvad 
man kan nå fra de eksisterende 
veje og stier. Hvad nødder og bær 
angår, er det kun tilladt at plukke, 
hvad man kan fortære på stedet.

Åsted ådal er naturligvis også et 
besøg værd om foråret, når ane-
monerne dækker store flader al-
lerede inden træerne får blade. I 
maj og juni er det højsæson for at 
lytte til fuglesangen og beundre 
orkidéerne, der er repræsenteret 
med flere arter blandt andet bakke 
gøgelilje og plettet gøgeurt. Her 
gælder reglen: nok se - ikke røre! 
Orkidéer er fredede i Danmark. 

God fornøjelse, måske mødes vi 
derude.
                                  

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

Åsted Ådal - en naturperle
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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

De jør en lì  fåskjæl, om 
mæ håå r̀  pængen sì l 
hæller ska hen å løwn 

dem.
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Græshopper
Af Bjarne Haugaard Madsen

Vand til blod og frøers mængde.
Myg dernæst Egypten trængte
Utøj, kvægpest, bylders nød, 
hagl, græshopper, mørke, død.

Denne lille remse var vi mange, der 
i sin tid lærte i skolen og mon ikke 
også, den har bidt sig fast hos man-
ge af os? Hvordan vi så forholdt os 
til indholdet er en hel anden sag, 
men vand, blod, myg, frøer og ikke 
mindst græshopper kendte vi i det 
mindste noget til.
I troperne kan græshoppesværme-
ne som bekendt gøre store skader 
på afgrøderne, slet så slemt står det 
til i Danmark. Og så er de danske 
græshopper heller ikke store, vil 
mange hævde. Dette er imidlertid 

ikke helt korrekt. Græshopper har 
det, der i biologiens verden hed-
der ufuldstændig forvandling. Det 
vil sige, de ligner mini-græshopper 
lige fra de kommer ud af ægget, 
men gennemlever en række nym-
festadier inden de egentligt bliver 
voksne og fuldt udviklede. 

Da græshopper er en yndet spise 
hos mange fugle, er der almin-
deligvis ikke mange, der når vok-
senstadiet og der med fuld størrel-
se. Markgræshoppen, der er den 
mest almindelige herhjemme, når 
dog blot op på ca. �,5 cm i læng-
den, medens løvgræshoppen nær-
mest er imponerende med sin 6 
cm lange krop og veludviklede an-
tenner, der får den til at se endnu 
større ud.

På trods af størrelsen kan det være 
ekstremt svært at få øje på løv-
græshoppen, da den er ualminde-
ligt godt kamufleret med sin grøn-
ne farve, der som regel falder helt 
sammen med de blade, den oftest 
færdes på. På lune sommeraftner 
finder hannen en sangplads i et 
træ eller busk, og herfra kan dens 
“sang” høres på lang afstand. Det 
påstås ofte, at man ikke længere 
kan høre græshoppernes, når man 
har passeret de 50, dertil skulle fre-
kvensområde ligge for højt. Dette 
kan jeg i hvert fald personligt af-
kræfte, ikke mindst denne som-
mer har jeg haft stor fornøjelse af 
at lytte til dem.

Løvgræshopper har på venstre for-

vinge en art rasp, der gnides mod 
den højre forvinge, der lapper en 
lille smule ind over, her ved frem-
bringes sangen. Det er kun han-
nen, der synger. Græshoppers ører 
sidder sjovt nok på forbenene og 
ikke på hovedet, som man normalt 
ville forvente. Kæberne er et helt 
kapitel for sig, de er meget velud-
viklede og kan give et ret så kraf-
tigt bid, så man skal ikke forsøge at 
komme for tæt på med fingrene. 
Derimod er den drabelige brod, 
som hunnerne er udstyret med på 
bagkroppen fuldstændig ufarlig, 
den bruges blot i forbindelse med 
æglægningen. Brodden bores ned 
i jorden, og æggene placeres her, 
hvor de så overvintrer.

Løvgræshopper er rovdyr. Byttet 
er blandt andet markgræshopper, 
forskellige larver samt bladlus og 
lignende. De æder tillige blandt 
andet mælkebøtteblade og kron-
blade fra visse blomster. Men en 

plage bliver den aldrig i Danmark, 
man kan højst blive lidt irrite-
ret, hvis de synger for højt og for 
længe om aftenen. Det er noget 
andet med væksthusgræshoppen, 
der kan gøre skade på nyspirede 
planter i drivhuse, men da de også 
tager bladlus m. m., har de også 
deres gode sider.

På trods af de veludviklede vinger 
er det faktisk sjældent, at man ser 
en løvgræshoppe flyve, skal den 
op i et træ kravler den op ad stam-
men. Jager man den - når den for 
eksempel er kommet inden døre 
- kan den imidlertid godt demon-
strere sine flyvefærdigheder. Fak-
tisk er den særdeles hurtig og svær 
at få fat på. Selv har jeg ofte haft 
held til blot at sætte en fluesmæk-
ker op til dem og lade dem kravle 
over herpå. Pudsigt nok bliver de 
oftest siddende, til man er kom-
met udenfor med dem.
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Nyt fra RFG
Af Nina Vejby - ny formand

Så varer det ikke mange dage før 
den nye gymnastiksæson 14/15 
skydes igang med opstart man-
dag den 1/9. Vi glæder os til en 
spændende sæson for både børn 
og voksne. 

Som noget nyt, har vi gjort det 
muligt at blive passiv medlem af 
foreningen for 100 kr., hvilket også 
giver adgang til vores årlige gene-
ralforsamling.

Vi håber selvfølgelig på en masse 
ny medlemmer, men må også se i 
øjnene, at vi er i hård kamp mod 
mange andre tilbud. 
Vi vil i denne sæson derfor arbejde 
på, at fremme sammenhænget 
mellem gymnastikforeningen og 
den nye skolereform, så skolen og 
foreningen kan arbejde sammen 
om at skabe et godt og attrak-
tivt tilbud til vores børn og unge i 
Ravnshøj og omegn.

I øjeblikket arbejdes der på at fin-
de en ny instruktør, som har lyst 
til nogle sjove timer sammen med 
vores drengehold (6-10 år) 1. lør-
dag i hver måned. 

Derudover forsøger vi at lave et 
danseprogram 1 fredag i hver må-
ned, hvor drenge og piger i alde-
ren 5-15 år kan komme og svinge 
til seje rytmer.

Årets nyhed i RGF bliver vores 
Halloween familieløb fredag den 
�1/10. Vi håber på stort fremmøde 
fra byen og omegn.

RGF ønsker jer alle en rigtig god 
sæson.

Korntyveri fra Aasted 
Præstegård

Af Orla Thomasberg

Da karlen i Aasted præstegård. 
Laurids Nielsen, om morgenen 
den �0. februar 1685 kommer 
ud i laden kan han se at der var 
brudt hul i væggen i østre side af 
laden, og at noget af den rug han 
havde tærsket dagen i forvejen var 
stjålet.
Da præsten Franz Michelsen 
kom ud, og så hvad der var sket, 
mistænkte han straks Peder 
Olufsen på Bakken, og sammen 
med Laurids Nielsen og Degnens 
karl Stephen Nielsen gik han op 
til Peder Olufsen, hvor de i ovnen 
fandt ca. 8 skæpper ukastet 
(urenset) rug. Peder Olufsen gik 
ind i ovnen og øste rugen i en sæk, 
og kørte den på en hjulbør ned til 
præstegården, og ind i præstens 
stue. Præsten lod ham straks 
arrestere.

Ved retssagen bliver Peder Olufsen 
fremstillet sammen, med sækken 
med kornet i. Han forklarer at 
han ikke vidste hvorledes rugen 
var kommet ind i hans hus, 
men han beskylder sin hustru 
Anne Christensdatter og Maren 
Nielsdatter der boede Nør ved 
søen i Aasted, for at have taget 
præstens korn. Da dommeren 

spurgte ham hvorfra han vidste 
det, sagde han at en kone i Sæby 
havde ladet ham se det i en saks 
i et sold, men hvad konens navn 
var, vidste han ikke, men det var 
i et hus østen for Morten Smeds i 
Sæby. Kvinderne benægtede, og 
ville ikke tage skylden for at rugen 
lå i Peder Olufsens bageovn. Sagen 
bliver udsat i 14 dage. 

1�. april 1685
Peder Skjøt i Bagterp på vegne af 
Frantz Michelsen, sognepræst i 
Aasted i sagen mod Peder Olufsen. 
Anders Christensen i Skærum 
præstegård og Laurits Nielsen i 
Aasted præstegård vidnede, at 
Peder Olufsen på Bakken i Aasted, 
havde dør og lukkelse for hans 
ildsted, som ovnen var i, og at han 
var bortrømt fra arresten, og de 
fremviste for retten en nøgle, som 
de bevidnede var til døren (for 
ovnen). Peder Skjøt mente, at Peder 
Olufsen bør tyvs dom overgå. Da 
ingen var mødt til at svare, blev 
udnævnt følgende dannemænd 
til domsmænd: Thomis Thomsen 
i Bagterp, Christopher Henrichsen 
i Bidstrup, som dømte ham som 
tyv efter loven, og hans boeslod 
tilfalder herskabet.
      

Kilde: Herredstingbogen for 
Vennebjerg 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
8/9 kl. 1�.00  Banko
�1/9 kl. 1�.00  Udflugt til Blokhus
6/10 kl. 1�.00  Fællesspisning
6/10 kl. 1�.00  Banko
�/11 kl. 1�.00  Banko
9/11 kl. 1�.�0  Syngepigerne fra Tårs underholder
4/1� kl. 1�.00  Julefrokost
4/1� kl. 1�.�0  Banko
1/10 kl. 10.00  Bowling (hver onsdag)

Ravnshøj Venner og Aktivitetsgruppe
16/9 kl. 1�.00  Banko    Ravnshøj Aktivitet
��/9 kl. 18.00  Høstfest   Ravnshøj Venner
�1/10 kl. 17.�0 Fællesspisning / aftenbanko Ravnshøj Aktivitet
11/11 kl. 18.00 Mortensaften fællesspisning Ravnshøj Venner
18/11 kl. 1�.00 Banko    Ravnshøj Aktivitet
�9/11 kl. 1�.�0 Julefrokost   Ravnshøj Venner
 9/1� kl. 1�.00  Julebanko   Ravnshøj  Aktivitet

Hver onsdag holdes Aktivitetsgruppe fra kl. 1�.00 til ca. 15.�0

Skærum Sogneforening
9/9 besøg en smuk have (japansk inspireret). Skærum Voksen 
 Forening
7/10 foredrag af psykolog Bjørn Danielsen. Skærum Voksen Forening



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