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

Forsiden

Forsidebilledet viser en 
Canadagås, og som navnet 
antyder, er det en nordamerikansk 
fugl, der oprindelig er udsat 
forskellige steder i Europa. 
Arten yngler ved søer, både i 
åbent land og i skove. I Sverige 
har den fået stor fået succes, her 
findes en stor bestand også af 
ynglefugle.
I Danmark er Canadagåsen en 
talrig vintergæst, og den er også 
begyndt at yngle her i landet.  
Det er i Jens Larsens mange 
tegninger vi har hentet motivet. 

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. maj 2015.
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Fra redaktionen
Generalforsamlingernes tid
I skrivende stund har mange af 
lokalområdets foreninger afholdt 
generalforsamling. Vi har kun hørt, 
at det er forløbet godt. Men også 
at der i enkelte tilfælde ikke har 
været så mange medlemmer til 
stede. Det samme har vi også hørt 
fra andre lokalområder, og hvis det 
er tendensen, så er det lidt trist. 
Trist fordi bestyrelserne yder et 
stort arbejde for foreningerne – og 
en af de bedste måder at sige tak 
på, det er ved at møde op til ge-
neralforsamlingen. Så lad det være 
en opfordring – støt foreningerne 
og bestyrelserne ved at møde op. 

På den måde bakker man jo også 
op om demokratiet. 
Hvordan er det gået med gene-
ralforsamlingen i din bestyrelse? 
Hvad er din mening om det, som vi 
har skrevet ovenfor? Har du lyst til 
at sende et par ord om det til Skrå-
en, så hører vi meget gerne. Må-
ske vi kan få en lille debat herom, 
gode ideer til andre foreninger etc. 
Send en mail til redaktionen: ove@
skolely.dk

Skulle der i din bestyrelse være 
valgt ny kasserer eller kontakt-
person til Fællesvirke Vest, så vil vi 
gerne orienteres.  Send venligst en 
mail til Kirsten Christensen, kasserer 
i Fællesvirke Vest på mailadressen:  
ove@skolely.dk. På forhånd tak.

 
 
borgere vil benytte Facebook 
siden til at orientere sig om 
Borgerforeningens aktiviteter – og 
samtidig er det en nem og billig 
markedsføring af byen. 

Find vores Facebookside ved at 
søge på Ravnshøj Borgerforening.

Af Jørgen Stengaard

Umiddelbart skulle man ikke tro, 
at Facebook og bosætning har 
noget med hinanden at gøre. Men 
alligevel. Jeg var sammen med 
andre gode folk fra kommunens 
opland bl.a. fra Hørby. De fortalte 
mig om deres positive erfaringer 
med brug af Facebook. Det mest 
overraskende var, at tilflyttere til 
Hørby rent faktisk havde orienteret 
sig om byen, inden de traf 
beslutning om flytning til Hørby. 
Det var byens aktiviteter med 
talrige billeder, borgernes dialog 
på Facebook etc. som havde fået 
tilflytterne til at synes, at det var en 
by der var værd at kigge nærmere 
på. 

I Ravnshøj Borgerforening tog 
vi ved lære og fik oprettet en 
Facebookside. På Facebook vil 
vi fortælle om løst og fast i byen, 
aktiviteter m.m. Vi er i gang med 
at lave billedalbum som i temaer 
viser dele af byen. Eksempelvis 
har vi taget billeder af nogle af 
byens forskelligartede huse. Vi vil 
lave billedalbum der viser dyrene 
omkring os, naturen, skolen, 
foreninger etc. 

Vi er rent faktisk noget overrasket 
over så mange som har været inde 
på vores Facebookside. Og det 
har ikke alle været byens borgere. 
Vi tror på, at mange af byens  

Facebook og bosætning

Wi fæk tille 
mælma, få wi 

sku i bỳ j.
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Af Alice Schneider

Mandag den 9. februar �015 af-
holdt Skærum Sogneforening den 
ordinære generalforsamling, der 
samlede �� medlemmer.

Bestyrelsens beretning indeholdt, 
de aktiviteter, som var blevet af-
holdt i årets løb – her kan nævnes 
fastelavn med mange flot udklæd-
te børn til at slå katten af tønden 
– Sankt Hans aften begyndende 
med grill på legepladsen, senere 
optog til bålet på bakken ved 
spejderhytten., hvor heksen blev 
brændt af. Formand for børn og 
unge Christina Lykke Eriksen (SF) 
holdt båltalen. Byfest, som stod i 
regnens tegn, men alligevel blev 
vellykket med levende musik.
Der blev fra salen efterlyst flere ak-
tiviteter.

Skærum Aktivitshus kører rigtig 
godt med masser af arrangemen-
ter – der er både Skærum Voksen 
Forening, præmiewhist og andre 
foreninger, der laver arrangemen-
ter – såsom syltekurses, smykke-
fremstilling og meget, meget an-
det.

Arkivet fortalte om deres sommer-
udflugt, som gik til Knebelby, hvor 
der blev fortalt om, hvor Knebelby 
navnet kom fra, og hvad der var  

 
 
 
 
 
 
 
sket dengang den opstod. Også 
om hvad der ellers sker i Arkivet, 
samt de mange besøg de får.

Regnskabet blev læst op af kasse-
reren. Det viste et lille overskud.
Der var � personer på valg. De 
ønskede ikke genvalg, og da der 
ikke var nogle, som stillede op, 
blev man enige om, at bestyrel-
sen skulle fortsætte med 5 besty-
relsesmedlemmer indtil næste års 
generalforsamling.

Skærum Info kører rigtig godt med 
8000 sidevisninger. Det er noget, 
vi alle har meget glæde af.
Generalforsamlingen stoppede kl. 
�0.�0 med tak til dirigenten Tom-
my.

Det er hvad jeg har fra generalfor-
samlingen. Jeg har lidt mere til ka-
lenderen

Skærum Ungdomsforening holder 
møde fredag i de lige uger fra kl. 
19.00 til �1.00.

Orla Thomasberg vil fortælle om 
aftægtskontrakter i Ravnshøj 
(gamle dages ældreomsorg).  
Borgerforeningen serverer gratis 
kaffe og brød. Ingen tilmelding 
– bare mød op.

Af Jørgen Steengaard

Som noget ganske nyt inviterer 
Borgerforeningen og Menigheds-
rådet til sogneformiddage i det nye 
Sognehus. Det er for alle som har 
lyst til at tilbringe en hyggestund 
sammen med andre fra lokalområ-
det.

Den første sognedag er onsdag 
den 04. marts fra kl. 10.00 til kl. 
1�.00. 

Skærum Sogneforenings
Generalforsamling

Ravnshøj og Omegns Borgerforening 
inviterer til sogneformiddage

Ved Kvissel Borgerforenings generalforsamling den 9. 
februar 2015 blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Formand:    Torben Christensen
Næstformand:   Jens Jürgen Bach
Sekretær:    Jens Jürgen Bach
Kasserer:    Lone Graversen 
    (ikke medlem af bestyrelsen)
Menigt medlem:   Orla Nygård
Menigt medlem:   Bjarne Severinsen
Menigt medlem:   Rodney Wilkens
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Af Jørgen Steengaard

Distriktsudvalget har sætter et pro-
jekt i gang med et team af lands-
bypedeller. 
Man vil gøre brug af eksisterende 
offentlige beskæftigelsesordnin-
ger som f.eks. seniorjob til at få 
udført opgaver i oplandsbyerne. 
Opgaverne kan være vidt forskel-
lige fra vedligeholdelse til forskøn-
nelse med beplantning. 

Forsøget skal køre i � måneder, 
hvorefter man vil vurdere mulighe-
derne for at fortsætte ordningen.

Af Jørgen Steengaard

Det er nu et år siden, Ravnshøjs 
Venner og Aktivitetsklub mistede 
formand Knud Larsen. Han har væ-
ret formand i mange, mange år, og 
det var derfor med stor sorg, med-
lemmerne i de to klubber mistede 
ham.

Knud Larsen var en særlig god for-
mand. Han var altid meget glad 
og i godt humør. Han havde gode 
tanker til medlemmerne, og når 
der var banko, var han meget om-
hyggelig med, at alle medlemmer 
kunne følge med i spillet. 

Det gode humør smittede, og det 
var en fornøjelse at se medlem-
merne gå hjem smilende og i strå-
lende humør.

Da Knud Larsen døde, var det 
svært for bestyrelsesmedlemmer-
ne at finde vejen frem. Der blev 
indkald til ekstraordinære general-
forsamlinger, fordi både Knud og 
hans kone Ester skulle erstattes.

Ravnshøj Venner valgte Esther Gra-
ven til formand. Bestyrelsens øvri-
ge medlemmer blev Bente Mulig, 
Ellen Knudsen, Grete Olesen og 
Else. Herudover blev Rita Burskov 
(fra Skærum) valgt til kasserer.

På et senere tidspunkt holdt Akti-
viteksgruppen generalforsamling, 
og her blev Esther Graven valgt 
til formand, og Rita Burskov blev 
valgt til kasserer. De øvrige besty-
relsesmedlemmer er Betty Søren-
sen, Else og Bodil.

Det bliver ikke nemt for de nye 
bestyrelsesmedlemmer at følge 
Knud Larsens fodspor. Det bliver 
hårdt arbejde, indtil de finder de-
res egen linje – så medlemmerne i 
de to klubber må være tålmodige, 
så skal det nok gå den rigtige vej.

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

Ravnshøjs Venner og AktivitetsudvalgLandsbypedeller
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Af Bjarne Haugaard Madsen

I sommeren 185� udbrød der en ko-
lera epidemi i Danmark, den ramte 
først og fremmest København 
samt en række af de større byer. 
Smitten spredtes øjensynligt med 
skib og nåede efterhånden også til 
Nordjylland, hvor Frederikshavn, 
Skagen og Hirsholmene blev ramt. 
Myndighederne havde allerede i 
18�0’erne, da en lignende epidemi 
ramte Europa, udarbejdet en plan 
for, hvorledes man skulle reagere i 
påkommende tilfælde. Lægernes 
viden om smitstoffer var den gang 
ret begrænsede, men man var eni-
ge om, at renlighed og gode sani-
tære forhold var forudsætning for 
at undgå og bekæmpe sygdom-
mens udbredelse. Ligeledes var 
det af afgørende betydning at få 
isoleret de syge.

I juli 185� modtog sogneforstan-
derskabet i Åsted en skrivelse fra 
overauditør, herredsfoged R. D. 
Steenstrup, der pålagde sognet 
at træffe en række forholdsregler, 
således at man var parate, hvis ko-
leraen kom her til. Budskabet blev 
offentliggjort ved et kirkestævne 
umiddelbart efter. Sogneforstan-
derne fik travlt, der blev afholdt 
flere ekstraordinære møder, hvor 
man blandt andet besluttede 
at bruge Krilhuset, Nedre Bud-
des lade og et hus ved Store Ha-
abendal som epidemisygehuse.  

 
 
 
 
 
fuldstændigt normalt i det år, og 
der er ikke anført kolera ud for de 
få, der var.  Dog er der et enkelt 
dødsfald, en pige på tolv år, der 
måske skyldtes koleraen, idet der 
som dødsårsag her er anført “epi-
demien”. Efter årsskiftet forekom 
der ingen nye tilfælde i landet.

Hvad så, var der tale om en over-
reaktion på et ikke eksisterende 
problem? Det kan man på ingen 
måde sige, på landsplan var der 
mere end 10.500 koleratilfælde, 
og af disse døde knap 7.000. For 
øvrigt foretages der i vore dage år-
ligt i hundredtusindvis af vaccina-
tioner mod formodede epidemier, 
der aldrig bliver til noget.

 

 
 
 
Som sygepassere ansattes blandt 
andre Niels Fink, der ligesom de øv-
rige hjælpere figurerede på lister-
ne over modtagere af fattighjælp. 
Holdningen var i almindelighed, at 
de fattige skulle gøre gavn for fø-
den i den udstrækning, de kunne, 
men med i overvejelserne her var 
givetvis også, at man som passer 
af eventuelle kolerapatienter selv 
kom i risikozonen, så den opgave 
var ikke lige frem attraktiv. Dag-
lønnen til Niels Fink blev fastsat til 
4 skilling.

Sogneforstanderne må siges at 
have arbejdet hurtigt, for allerede 
den 5. september afholdtes et eks-
traordinært møde i Krilhuset, hvor 
såvel overauditør, herredsfoged 
Steenstrup og distriktslæge Me-
yer deltog. Det ser ud til, at ram-
merne var i orden, men der skulle 
yderligere fremskaffes en såkaldt 
syge-portecaise - det vil sige en 
bærbar kiste til at transportere de 
syge i - og bygges et lighus. Man 
havde den opfattelse, at faren for 
skindød var særlig stor i forbin-
delse med kolera, derfor skulle af-
døde henligge i et særligt lighus i 
48 timer, inden begravelsen måtte 
finde sted.

Det ser imidlertid ikke ud til, at 
koleraen kom til Åsted, antallet af 
dødsfald var i følge kirkebogen  

Kolera epidemi

A hår brække bue stæng̀ ern 
te mi bræller, så` dææ̀ rfår 
hår a di hææ̀ r strekker om 

øørern
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Den er fra 1150. Udenfor Kirken hør-
te vi først den nye klokke – senere 
den gamle, og så blev der samspil. 
Det var bare herligt at høre. A.P. 
Møller-Fonden havde sponseret 
kr. 100 000,00. Men Menigheds-
rådet og andre fonde måtte også 
spænde til.

Inde i Kirken blev der indledt med 
solosang af Cecilie Sørensen ”You 
light up my life” (dejlig sangstem-
me) akkompagneret af organist 
Knud-Erik Trane. 

Cecilie Sørensen

Åsted Ungdomskor sang med le-
delse af Knud-Erik Trane, deref-
ter sang Fladstrand Kirkekor også 
med ledelse af organist Knud-Erik 
Trane. 

Der var mødt 1�5 personer op i alt. 

Af Alice Schneider

Skærum kirke har fået en ny klok-
ke, og det blev fejret med at holde 
Kyndelmisse den 1. februar �015. 

Levende lys for hver måned

Menighedsrådet havde arrangeret 
fakkeltog, som startede ved par-
keringspladsen i Skærum. Vejret 
var pragtfuldt med sneen dalende 
lige så fint og stille ned. Og buske 
og træer var fint pudrede med 
nyfalden sne. Der var mødt 60-70 
voksne og børn op, og efter en 
kort introduktion af næstformand 
i menighedsrådet Bo Storm, blev 
samtlige fakler tændt. Fakkeltoget 
var et meget flot syn. Det gik hele 
vejen fra parkeringspladsen over 
Fliesbjerg Bakke og ned til Kirken.

Skærum Kirke er en af de ældste 
og smukkeste kirker i Danmark.  

Derefter sagde vi trosbekendelsen 
– sammen med Pastor Erik Colding 
Thaysen. Så blev der sunget ”Her 
vil ties, her vil bies”. Senere mange 
flere gode salmer.

Tekstlæsning blev det også til af 
sognepræst Erik Colding Thaysen, 
som læste et lille vers om samtlige 
tolv af årets måneder – samtidig 
tændte Cecilie Sørensen - et leven-
de lys for hver måned. Det var dej-
ligt at høre/se på. Fadervor - som  
 

Åsted Ungdomskor

hører til ved samtlige Gudstjene-
ster - blev også fremsagt i kor. Hel-
ler ikke velsignelsen manglede.

Efter postludium blev der budt på 
både hvidvin, juice og kransekage. 
Et meget, meget flot arrangement, 
som vi vil huske og glædes ved i 
rigtig mange år fremover.

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

Ny klokke
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Af Jørgen Steengaard

De seneste to år har Borgerfor-
eningen i Ravnshøj sammen med 
frivillige samlet affald langs Hjør-
ringvej, Ravnshøjvej og Ribberholt. 
Det første år blev der bl.a. samlet 
ca. 80 tomme vand- og øldåser. Af-
fald langs vejen giver ikke et godt 
indtryk på hverken byens gæster 
eller vi andre.

Årligt holdes der en landsdæk-
kende indsamlingsdag. I år er det 
søndag den 19. april kl. 10.00. Fre-
derikshavn Kommune er behjæl-
pelig med affaldssække, ”snappe-
re” m.m.

Det ligger i ordet “provisorisk”, at 
man var fuldt ud bevidste om, at 
loven var utilstrækkelig og der-
for snarest måtte have en afløser 
- ikke desto mindre kom der først 
en sådan i 1841. Det og meget an-
det kommer artiklerne til at handle 
om. Forhåbentligt er der andre 
ned mig, der synes at det er spæn-
dende at beskæftige sig med forti-
den - ikke mindst den lokale.

Skulle der være nogen som har lyst 
til lave en tilsvarende affaldsind-
samling som i Ravnshøj, så kan 
man kontakte Hanne Lauritsen, 
Naturmedarbejder Center for Park 
& Vej. Hun træffes på tlf.: 9845 6��6 
eller mail: hlau@frederikshavn.dk 

Af Bjarne Haugaard Madsen

I den kommende tid vil der her i 
Skråen blive bragt en række artik-
ler med overskriften: “Åsted sogn i 
forandring”. Med udgangspunkt i 
diverse folketællinger samt, hvad 
der kan findes tilgængeligt af 
regnskaber og protokoller for sog-
neforstanderskabet i Åsted sogn, 
vil jeg forsøge at beskrive de for-
andringer, der skete i sognet i peri-
oden fra de store landboreformer 
og frem mod slutningen af 1800-
tallet. Hovedvægten vil blive lagt 
på de sociale forhold. Begivenhe-
derne vil, i det omfang det er mu-
ligt, blive sat i relation til diverse 
love og forordninger. 

Landboreformerne gik kort fortalt 
ud på, at dyrkningsfællesskabet 
blev ophævet, bønderne fik mu-
lighed for at købe fæstegårdene, 
stavnsbåndet blev ophævet (1788) 
og hoveriet blev afskaffet - eller 
retter udfaset, idet afviklingen blev 
påbegyndt allerede i 1766, men 
hele processen var først gennem-
ført i 1799. I 1787 blev der ligeledes 
nedsat en kommission, der skulle 
forbedre fattigvæsenet, dens ar-
bejde mundede ud i “Reglement 
for Fattigvæsenets provisoriske 
Indretning og Bestyrelse på Lan-
det i Danmark”, der blev udsendt 
den 5. juli 180�. 

Å så go do lisså stè l 
hæn å få`låwwer dæ 
ù n å læ mæè wæ !

Affaldsindsamling 
– en ren og indbydende by

Åsted sogn i forandring
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Af Jørgen Steengaard

Ravnshøj Skoles 6.a kontaktede Ravnshøj Borgerforening sidste år. Klas-
sen havde ideer og drømme om, hvordan kunne lave nye aktiviteter på 
arealet ved rampen. Læreren tog tråden op. Det blev en del af undervis-
ningen i mulighederne i det demokratiske samfund. 

Børnene tegnede, diskuterede, søgte på nettet og snakkede med fir-
maer der forhandler udstyr til skaterparker. Og drømmene er store. Den 
ultimative drøm er at få skabt kommunens største aktivitetspark med en 
lang række forskellige aktivitets- og sportsmuligheder.

Det var starten på det projekt, som Idrætsforeningen (KRIF), Skolebesty-
relsen, Ravnshøj skole, skolens SFO og Fritidsklub og Borgerforeningen 
nu har ”sat i søen”. Kommunens Distriktsudvalg besluttede den �4.no-
vember �014 at støtte projektet med kr. 100.000. 

Et nyt projekt på vej for de unge

Bøǹ  er stokken 
uk å skååt.

A wel entj jywtes, 
ù n som hwes 

a ka få dæ. 

Ku do entj tì n 
mæ i å håå`l 

dej mù j !
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Om kirkestalden ved 
Aasted Kirke

Af Helge Skrubbeltrang

Tidligere var der ofte indrettet kir-
kestalde i forbindelse med lands-
bykirkerne. 
Staldenes primære formål var at 
give mulighed for at kirkegæn-
gernes heste kunne opstaldes un-
der de kirkelige handlinger. Nogle 
steder var staldene regulære so-
lide bygninger med nummererede 
pladser beregnet til de enkelte 
gårde, andre steder var det mere 
simple bygninger, og andre steder 
var der bare monteret ringe i kir-
kegårdsdiget, hvor hestene kunne 
tøjres.  Ved nogle præstegårde var 
udbygningerne så rummelige, at 
kirkegængerne kunne få hestene 
under tag der.

Alle som kan huske Aasted og Aa-
sted Kirke fra før 1950erne ved at 
der også har været en Kirkestald 
her. I 1894 blev der taget initiativ 
til at opføre en kirkestald ved Aa-
sted Kirke, og hvordan kom det så 
i stand. 

Havde det været nu man skulle 
udbygge ”parkeringspladsen”, ville 
det selvfølgelig være en sag for 
Menighedsrådet. 

Sådan var det ikke dengang, der 
fandtes nemlig ikke menighedsråd 
før 191�, og hele administration af 
området var ganske anderledes. 

Præsten fik dengang stillet præ-
stegården til rådighed, og var til 
gengæld forpligtet på at yde præ-
stetjeneste i sognet. Helt frem til 
lønningsloven af 191� var det af-
lønningsmåden for danske præ-
ster (når vi ser bort fra andel i tien-
den samt “offer”, frivillige gaver). 
Ved embedstiltrædelsen skulle 
præsten købe (“indløse”) præste-
gården hos sin forgænger, mod 
at erhverve ret til tilbagebetaling 
af sin efterfølger i kaldet.  Selv 
om præsten havde betalt “indløs-
ningssummen” (omkring år 1900 
ca. 1000 kr., dvs. mellem ½ og 1/� 
af en præsts gennemsnitlige års-
indkomst), var præstegården ikke 
hans ejendom. Han kunne således 
ikke disponere frit over den. Stifts-
øvrigheden skal “approbere”, dvs. 
godkende, f. eks forpagtningskon-
trakter, og ”provstesynet” havde 
ret til at pålægge reparationer og 
lign. 

I 190� kom der en lov om menig-
hedsråd, og med lønningslovene 
af 191�, 1919 og 19�� overgik præ-
sten til at få fast løn og blev tjene-
stemand, og administrationen af 
præstegårdene blev overdraget til 
menighedsrådet. 

Af Aasted Sogns historie
Tilbage til 1894 hvor fire af sog-
nets mænd tog sagen i ”egen 
hånd” og udsendte følgende 
brev til sognets beboere:

Flere gange har der været tale 
om ønskeligheden af en stald ved 
Aasted Kirke. Der er, siden ned-
rivning af adskillige udhuse ved 
Aasted Præstegård, bleven endnu 
større trang til en sådan, da der 
nu i præstegården kun er plads 
til nogle få heste.

Stalden kan – med forventet til-
ladelse af kirketiende……- lægges 
nord for kirkegårdsdiget. Den 
skulle formentlig helst kunne 
rumme hen ved 20 heste.
En stald muret (af mursten eller 
kampesten) vil ganske vist være 
dyrere end et bræddeskur, men 
også lunere og tilmed solidere, så 
den måske i længden vil være bil-
ligst.

Vi undertegnede, som selv meget 
ønsker en sådan stald ved kirken, 
er derfor trådt sammen og op-
fordre herved alle i sognet, som 
er kørende, til at give et bidrag 
til nævnte formål. Skulle der ikke 
straks indkomme så stort et be-
løb, som behøves til en muret 
stald, kunne man mulig optage 
et lån til at afdrage i 3-4-år, hvis 
beboerne ville tegne sig for årlige 
bidrag i nævnte tidsrum.

I November 1894
A. Andersen, Kvissel, Anders 
Olsen, Nørgård, 
N. Sørensen, Skjortholt
Aug. Christensen, Faurholt, 

I Egnsarkivet for Aasted Sogn fin-
des der kun nogle få meget dårli-
ge ”stumper” af indsamlingslister/
regnskab, hvoraf fremgår, at der 
typisk er indbetalt 1-� kr. årligt pr. 
indbetaler. Det fremgår ikke hvad 
den samlede sum har været, kun 
at den ”er betalt”.

Stalden blev så bygget, sandsyn-
ligvis i slutning af 1890erne. Arki-
vet er ikke i besiddelse af originale 
tegninger eller fotos af stalden, 
men efter oplysning fra Aasted 
folk blev stalden opført nord for 
den nuværende indkørsel til par-
keringspladsen. Den var med mu-
rede gavle og mur mod nord. Røde 
træporte mod syd.  Pandepladetag 
med ensidigt fald mod nord. 

Der har været plads til 10-1� heste, 
og i den søndre ende var der et 
lille aflukke – måske en følboks, el-
ler til opbevaring af lidt foder. I den 
nordre ende var der et lille rum til 
brænde til opvarmning af kirken.
Dette billede (fra et gammelt post-
kort) er fra perioden før 19�0, hvor 
distrikts jordemoderhuset blev 
bygget. 



Side �0 Side �1

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening

9/�, 1�/4, 4/5 kl. 1�.00:  Bankospil

19/� og 4/5 kl. 1�.00:   Fællesspisning - tilmelding senest  
19/� også foredrag af tolder  15/� og 1/5 til Rita 51 �8 5� 4�
Egon Nielsen ca. kl. 1�     

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  
- starter 11. maj ved Fritidshuset forår og vejret tillader det

Onsdage kl. 10-11:   Bowling - slutter �0/4

RavnshøjCenteret

Hver onsdag:   Hyggedag (Aktivitetsgruppe) kl. 1�.00 til  
    ca. 15.�0 
17/�, �1/4, 19/5 og 16/6: Banko (Aktivitetsgruppen) kl. 1�.00

�4/�:    Generalforsamling (Vennerne) kl. 9.�0

1�/5:     Syng sammen med Knud Erik Trane 
    (Vennerne) kl. 18.00 
    - nærmere besked gives senere

Billedet er taget fra øst, med køb-
manden og Moselund i forgrun-
den og Kirkensgård, kirke og klok-
ketårn i baggrunden. Til højre i 
billedet ses kirkestalden.

Blev stalden så brugt 
- og hvor længe?

Stalden er helt sikkert i en længere 
periode blevet flittigt brugt til det 
den var indrettet til, nemlig til op-
staldning af heste.

Det bygger vi på at spiltovene (de 
bomme, som adskiller det rum 
hvor hesten står bundet) mindst 
én gang er blevet fornyet.
At stalden også i perioder blev 
brugt til andre formål er der vist 
ingen tvivl om.

Mens de ”kendte” Aasted karle 
spillede kampe og trænede på 
”Aasted Stadion”, den fodbold-
bane, som var blevet etableret på 
fælledjorden vest for Lendumvej 
blev stalden også brugt som om-
klædningsrum. 
De mindre børn brugte ofte stal-
den som ”fængsel” når de legede 
røver og soldater. 

Rygterne siger også, at stalden en 
overgang blev samlingssted, hvor 
man mødtes, og måske fik en øl 
eller to mens verdenssituationen 
blev drøftet. En anvendelse, som 
efter sigende ikke faldt i god jord 
hos præsten.

Aasted Boldklub blev i 1948 til 
Ravnshøj- Aasted Ungdoms-
og idrætsforening, og de fleste 
idrætslige aktiviteter flyttede så til 
Ravnshøj.

Da staldens primære funktion nok 
også efterhånden var ved at for-
svinde, besluttede menighedsrå-
det, at stalden skulle fjernes. Dette 
skete i forbindelse med kirkens re-
novering i 1954. 

Arealet er nu udlagt som en del af 
kirkens parkeringsplads.  



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. 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

RavnshøjCenteret - fortsat
16/6:   Kartoffeldag med nye kartofler og stegt flæsk kl. 11.�0
  (Vennerne) - nærmere besked gives senere

  Der er banko efterfølgende ca. kl. 1� (Aktivitestgruppe)

Juli:  Sommerfest - besked gives senere

August:  Udflugt - besked gives senere

Skærum Voksen Forening

10/�:   Underholdning ved tolder Egen Nielsen Kl. 14.00

�4/�:   Generalforsamling (se nærmere på Skærum Info)

7/4:   Hyggeeftermiddag 

�1/4:   Gæste taler ved gudstjenesten i Åsted Kirke kl. 19.00 
  Borgmester Birgit Hansen

�1/4:   Hyggeeftermiddag

5/5:   Ud i det blå (se nærmere på Skærum Info)

19/5:   Hyggeeftermiddag

�/6:   Hyggeeftermiddag

16/6:   Sommerudflugt



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