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årligt - i marts, juni, september og
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REdaKtioNEN
Ove Christensen, Aasted
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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
30. oktober 2015.

FoRSidEN
Glenten, som denne gang pryder forsiden på Skrå-
en er en rød Glente, som Jens Larsen har gengivet 
med sin fine streg.

Glenten der har været helt udryddet siden 
1920’erne er heldigvis gennem de senere år vendt 
tilbage, og vi kan igen se den elegante fugl, når 
den i sit lavtgående lidt vaklende søg flyver over 
det åbne land. Her omkring Aasted Ådal ser vi den 
ofte. Dens føde er meget varieret; fugle, gnaverem 
fisk og insekter, men den tager også gerne ådsler.
Glenten tilbringer vinteren ved Middelhavet, 
hvorfra den vender tilbage til det samme 
territorium i marts/april.
Der findes også en Sort Glente.
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FRa REdaKtioNEN

Sommeren lakker mod enden, og det betyder, at 
foreningslivet igen er på banen med efterårets og 
vinterens aktiviteter. Der er noget af se frem til. 
Skråens redaktion har bl.a. brugt sommeren til at 
tilrettelægge en revision af bladet. Den største 
forandring er, som du ikke har kunnet undgå at 
bemærke, at bladet udkommer som et såkaldt 
elektronisk blad. Ideen er, at man på PC’en kan 
læse Skråen næsten, som var det et trykt blad. Alt 
nyt skal man vænne sig til – vi håber, at du bliver 
tilfreds. 

Du kan også følge med på Facebook. Fællesvirke 
Vest har nemlig en facebookside, hvor vi skriver 
lidt om stort og småt i lokalområdet. 

Klik her for at synes godt om 
Fællesvirke Vest på Facebook.

I dette nummer af Skrå-en kan du læse en artikel 
om Stina og Søren, der for 4 år siden flyttede til 
Åsted og her har skabt rideskolen: Rosengårdens 
Heste. Vi besøgte dem, for at høre deres historie. 
Skulle du have en idé til andre som har en historie, 
de gerne vil dele med os andre, så lad os vide det. 

PENSioNiStERNES SommERtuRE 1
Af Nina Hoel, Kvissel 

Onsdag den 3. juni 2015 var Aasted, Skærum 
og Kvissels sognes pensionister inviteret på 
sommertur af Menighedsrådets bestyrelse.

Som sædvanlig mødte rigtig mange frem til de to 
busser, der var bestilt. Alle myldrede ind i busserne 
med store forventninger om en rigtig dejlig tur.

På vej op mod Skagen skulle der drikkes 
eftermiddagskaffe på Hjorts Hotel. Det er jo altid 
dejligt med eftermiddagskaffen. Efter nogen 
tid kørte vi videre til Råbjerg Kirke, hvor vi så på 
kirken og gravstederne, som der var rigtig mange 
af. 

Derefter gik turen videre til Tværsted Søerne. 
Det var rigtig trist, at vejret ikke var med os – Det 
var rigtig koldt og blæsende, så der var flere 
deltagere, der ikke gik turen rundt om søerne.
Turen gik nu videre til Hotel Strandlyst ved Tornby, 
hvor aftensmaden ventede. Her var det både 
rart og lunt, og der blev serveret en rigtig dejlig 
middag. 

På den bus, jeg sad i, havde vi en rigtig god 
guide – som kunne fortælle os om historien om 
de områder vi så. Det var dejligt, at det var en af 
menighedsrådets medlemmer, Vera Holm, og vi fik 
da også sunget nogle rigtig rare sange.

Nær Få`r ha spijst, støø`g 
haj sæ om mu`j mæ håj`jen 
å tøør dæj på hans båwser.

https://www.facebook.com/pages/F%C3%A6llesvirke-Vest/281325132017712
https://www.facebook.com/pages/F%C3%A6llesvirke-Vest/281325132017712
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iKKE NogEt KøNt SyN!

Udenoms arealet ved Ravnshøj Skole og Troldehøj 
ser noget trist og forsømt ud. Det ved vi alle, som 
kommer forbi. Ukrudt har taget overmagt, og 
bliver der ikke snart gjort noget ved det, ja, så kan 
man dårligt se prydplanterne. Det er eksempelvis 
slemt i bedene, som foran skolen ellers danner en 
flot ramme til skolens facade og P-plads. Det er 
her, man møder skolen, hvad enten man er gæst, 
elev, forældre eller ansat. Det bør ikke se sådan ud. 
Man får et rigtigt dårligt indtryk. Det kan ikke siges 
tydeligere, end det er sagt at en af byens borgere: 
”Når skolen ser ud som den gør, udvendig, 
hvordan skal man så tro, at der er styr på alt det 
andet? (Det ved vi selvfølgelig, at der er. Men folk, 
der kun ser skolen udefra, kan jo af gode grunde 
ikke vide det).”

”Men sådan skal det ikke være”, mener 
Borgerforeningen, forældrerepræsentanter fra 
Skolebestyrelsen og Carsten Vejby. Carsten sad 
sidste år i Skolebestyrelsen på Ravnshøj Skole, 
hvor det var hans mærkesag at få rettet op på den 
manglende vedligeholdelse af skolens udenoms 
arealer – og i øvrigt også udenoms arealerne ved 
Troldehøj. 

På Troldehøj tog forældre sagen i egen hånd. De 
smøgede ærmerne op og sørgede for, at der blev 
gjort noget ved problemet. Troldehøj fik et løft til 
glæde for alle, der kommer på institutionen.

”Det er på høje tid, at der kommer til at ske 
noget,” siger Carsten. Han har derfor talt med 
forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen og 
skolens ledelse, og han har sågar haft en snak med 
borgmester Birgit S. Hansen. Som Carsten siger: 
”Ikke for at optræde som bussemand – men jeg 
vil meget gerne skubbe til på den gode måde, 
så vi kan få løst problemet med den udvendige 
vedligeholdelse.” Carsten fortæller, at han havde 
en positiv og god dialog med borgmesteren, 
som lovede at se på problemerne her efter 
sommerferien. 

Det venter vi spændt på at høre nærmere om. Vi 
vil i såvel Skrå’ en som på Facebook informere, når 
der er nyt at fortælle.

Af Jørgen Steengaard

Do er dæj støst 
tåsk a tjejjer. 
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SÅ ER vi KlaR igEN

Af KFUM Ravnshøj / Skærum Spejdergruppe

Hvem? 
Spejderne selvfølgelig. 
- Så er vi klar igen til et spejder år fyldt med  sjove, 
spændende og udfordrende oplevelser  her i 
Ravnshøj / Skærum Spejdergruppe. 

Vi har til huse både i Ravnshøj og Skærum og har 
også Elling Å hytten med kanoer.  Vi holder møde 
en gang hver uge og er også på diverse telt – og 
hytte lejre. 

Vi tænder bål, laver mad over bål - selvfølgelig 
også pandekager og snobrød, saver og hugger 
brænde, oplever naturen gennem årstiderne, 
binder knob og stik, GPS løb og meget mere 
sammen med gode spejderkammerater og ledere.

Kom og vær med til vores spejderstart!

Ravnshøj Spejderhus - Hjørringvej (bagved 
børnehaven)
Bævere (6-8år) og ulve (8-11år):                                                 
TIRSDAG den18. august kl. 17-18.30
Kontakt bævergruppen: Diana Christiansen på 21 
73 09 31
Kontakt ulvegruppen: Morten Rasmussen på 21 96 
07 35

Spejdergruppen (12år og opefter)                                                             
MANDAG den 17. august kl. 18-20
Kontakt spejderne Johnni Laursen på 51 96 96 30

Skærum Spejderhytte - Borgervej 25 (bagved 
Aktivitetshuset)
Bævere (6-8 år) og ulve (8-11 år)                                                  
TORSDAG den 20. august kl. 18-19.30
Kontakt bævere og ulve Ulla Isaksen på 60 71 93 
40

Du er altid velkommen til at ringe for yderligere 
oplysninger.

Sol + Røg + damP 
= gladE mENNESKER
Af Per Jørgensen

Limfjordsbanen har i år valgt at afvikle en del af 
deres sommer køreplan på strækningen Hjørring 
– Kvissel. 

Første tur blev afviklet den første søndag i august 
med ankomst til Kvissel 11:07, hvor det flotte 
damplokomotiv No.34 med 4 vogne og mange 
glade rejsende i alle aldre, som havde nydt denne 
nostalgiske tur gennem det nordjyske landskab, 
hvor der har været god tid til at nyde udsigten 
under turen.

I Kvissel var der en pause, hvor No.34 skulle 
”omkøres” for at bakke hele vejen tilbage til 
Hørring Passagerene kunne bruge pausen til 

at indtage forfriskninger på stationen som var 
holdt åben af en gruppe aktive Kvissel borgere og 
brugere af stationen.

På 1. sal havde Frederikshavn Modeljernbane klub 
også valgt at holde åbent hus i anledning af, at der 
kom damptog til byen, og det gav passagerene 
mulighed for at se tog i en mindre størrelse end 
det de var kommet til byen med.

Under besøget hos Model Jernbanen, var der 
flere af de mindre gæster der fik gode idéer til 
fødselsdags- og jule gave ønsker, og der var flere 
spørgsmål om, hvor man kan købe model tog.
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I de skønnest tænkelige omgivelser bor Stina og 
Søren, der driver Rosengårdens Heste. De har 
skabt noget helt særligt for lokalområdet. Vi har 
besøgt dem for at høre deres historie.

Men først lidt om stedet. For 4 år siden flyttede 
Stina og Søren fra byen til landet. De købte 
husmandsstedet Vestermark, som ligger på 
Rosenhøjvej ved Åsted. Vestermark var det 
oprindelige navn. Nu hedder det Rosengården. 
Som Søren siger med glimt i øjet: ”Det er det 
sidste husmandssted i Nordjylland, hvor jorden 
er med.” Og at der hører så meget jord til gården 
var afgørende. Det var vigtigt, fordi Stina ville 
realisere sin drøm om at skabe en rideskole – og 
hun ville have mange heste. Det er imponerende, 
som Stina har fået sin drøm realiseret. Der er 30 
heste på gården, hvoraf de 17 er hendes egne 
– alle islændere. Og en rideskole med navnet 
Rosengårdens Heste er det også blevet til med 
ca. 70 elever i alderen fra 6 – 70 år og 30 elever fra 
Ungdomsskolen i Frederikshavn. Det er ganske 
simpelt flot.

Man kan tydeligt se, at børnene stortrives i disse 
dejlige omgivelser og miljøet på gården. De har 
det rart sammen, og det betyder meget for Stina 
og Søren. Men Stina holder også et vågent øje 
med, at alt foregår, som det skal. Eksempelvis er 
hun meget opmærksom på, at ingen mopper og 
driller. ”Alle skal føle sig godt tilpas”, siger Stina og 
tilføjer, at omgangen med dyr er vigtig. 

Derfor ”holder der heller ikke en hest parat”, når 
børnene møder til ride undervisning. Børnene 
er selv med, når hestene hentes og gøres klar til 
ridning.
”Vi har nok at se til,” fortæller Søren. Men det ses 
tydeligt, at de begge kan lide det. I øjeblikket er 
de ved at genskabe en gammel sø.

”Ja,” siger Søren, ”det er jo fantastisk, at man kan 
starte en rideskole uden at have nået at få et skilt 
ud til vejen”. 

RoSENgÅRdENS hEStE
Af Jørgen Steengaard

Haj hae gåt nåk hans 
tæj`jer inno, men 

di låå`i ska`be.
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Bestyrelsen fra Kvissel og Omegns 
Pensionistforening havde inviteret til 
sommerudflugt den 11. juni 2015.  Godt 40-
50 personer havde tilmeldt sig turen, som 
gik til Staude-engen ved Nibe. Det var rigtig 
spændende, hvad det egentlig handlede om. Det 
viste sig, at der blev holdt et rigtig langt foredrag 
om Aronia-kuren. Aronia-bærret er fyldt med 
forskellige antioxidanter, vitaminer og Mineraler. 

Der er faktisk ikke den sygdom Aronia kan holde 
i ave – hjerte, blodkar, diabetes og holder styr på 
bakterie-dræbende og styrker immunforsvarer. 
Det kan købes som saft, urter til te, urter til 
kagebagning. Det var et meget lokkende foredrag 
om Aronia-kuren. Det bliver meget interessant at 
høre senere, om det hjælper på vore skavanker.

Da kaffetørsten var sluttet, gik turen videre til 
Fårup Skovhus, hvor aftensmaden stod klar til 
brug. Endnu engang fik vi en rigtig dejlig middag, 
og kunne mætte trimle ud i vores bus, som bragte 
os hjem – en tur gennem Brønderslev, hvor man 
kunne se alle de dejlige Rododendrum, der jo 
findes mange steder i Brønderslev.
Det var en rigtig dejlig tur, hvor vi fik nye og 
spændende oplysninger om Naturfrugternes 
fantastiske evner.

PENSioNiStERNES SommERtuRE 2
Af Nina Hoel, Kvissel 

gÅtuRE i SKæRum
Af Alice Schneider

En mandag for flere år siden, mødtes flere 
Skærumborgere tilfældigt ude i naturen.
Det blev starten på en ”mandags gåture klub” 
Flere (sommetider mere end 20 personer) starter 
sæsonen når sommertiden starter, og de mødes 
hver mandag kl. 18.30.

De forskellige mennesker, som går med hver 
mandag skiftes nogle gange til at invitere hele 
flokken hjem til sig i egne hjem eller sommerhus.
Andre gange bliver det til en lille udflugt ude i det 
blå.

Når vintertiden (normaltid) starter slutter gåturene 
for denne sommer.
Og der bliver med stor glæde set frem til næste 
sommer.

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                         Stubfræsning
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Bestyrelsen fra Ravnshøj Centret inviterede til 
sommerens udflugt til Læsø den 12. august 2015. 
Deltagerne mødtes ved Læsø-færgen kl. 11 om 
formiddagen. Da vi kom om bord på færden 
skulle vi finde vores frokostpladser. Frokosten var 
en af Nordjyllands landsretter og bestod af gode 
hjemmelavede fiskefrikadeller, rugbrød og smør. 

Det tog godt 1,5 timer før færgen kom i land ved 
Læsø. Her stod en bus og ventede på os. Da vi 
kom op i bussen, sagde chaufføren velkommen 
til Egnsarkivet i Nordjylland. Da vi jo ikke svarede, 
sagde han, at vi var kommet i en forkert bus.

Store suk – og så grinede chaufføren, og sagde, 
at det var ”gas”. Vi var i den rigtige bus. Så gik 
turen rund i øen. Chaufføren fortalte om øen, om 
indbyggerne og om alt, hvad han vidste om øen. 
Det var ikke småting. Stort set på man nok sige, 
at han vidste alt, hvad der var at vide. Tiden gik, vi 
besøgte saltsyderiet, som har eksisteret i mange 
mange år. På et tidspunkt var man på Læsø løbet 
tør for træ, der bruges til at opvarme det vand, der 
renser saltet. På et senere tidspunkt, var der en 
borger, som satte en masse træer, således at Øen 
har salt i mange mange år endnu. Saltet er godt 
til bad, fodbad, og til bestemte sygdomme, f.eks. 
psoriasis, tyndt hår o.s.v.

Senere kørte vi hen til et sted, hvor der bruges 
tang-sand, når man lægger tag. Husene i Læsø 
er jo kendt for tang-tag. Det tager jo sin tid at få 
tangen tørret og ændret, så det kan bruges som 
tag bygning.  Huset var også kendt for at have 
rigtig mange løse dyr, som holdt af at lege med de 
børn, der kom på besøg. Senere besøgte vi uld-
huset. Det var meget, meget spændende at se de 
ting, der bliver lavet af den uld, der bliver taget fra 
de dyr, der går i øen.  

Efter at have kikket og lyttet til chaufførens mange 
historier, endte vi igen på Læsø færgen. Nu gik 
vejen hjem – og aftensmaden blev spist. Sulten 
var jo også rigtig alvorlig, så det var rigtig dejligt, 
at der var aftensmad. Det var en god aftensmad, 
som forhåbentlig befandt deltagerne rigtig god. 

Da færgen kom til Frederikshavn, var turen fordi, 
og vi kunne køre hjem til os selv, med hovedet 
fyldt med nye oplysninger, nye udfordringer for 
ikke at tale om ny viden.

PENSioNiStERNES SommERtuRE 3
Af Nina Hoel, Kvissel

I Skærum skal vi have nye kloakker. Vi skal have 
2-strenget system. Det vil sige, at regnvandet 
skal skilles fra resterende affaldsvand. Som f.eks. 
opvaske/vaskemaskine og toiletter.
Det er et stort arbejde, som næsten lige er 
påbegyndt, og vil vare i to år.
Så mange veje er spærret, men det må vi jo vænne 
os til – det er jo nødvendigt arbejde.

NyE KloaKKER 
Af Alice Schneider

Nær Få`r ha spijst, støø`g 
haj sæ om mu`j mæ håj`jen 
å tøør dæj på hans båwser.
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Netto lefler for vejrguderne, Skærumboerne 
trodser dem (citat af formand for Skærum 
Sogneforening Jesper Mygind).

Lørdag den 25. juli afholdt Skærum Sogneforening 
sommerfest på legepladsen, hvor der deltog mere 
end 50 børn og voksne.

Regnen blev man ikke våd af, hvis man ellers 
opholdt sig i Gunnar Andersens dejlige telt.
Der var traditionen tro lotteri – først for børnene, 
siden for de voksne med rigtig mange flotte 
gevinster

Der var også – som i alle de andre år - 
kagekonkurrence. 
Ella Larsen vandt 1. præmien for den flotteste 
kage og Anne Engmann vandt 1. præmien for den 
bedste smag.

Den medbragte mad, blev grillet på 
Sogneforeningens store griller og Bjørn leverede 
musikken -præcis som sidste år.
Der var også masser af aktiviteter for børnene.

SommERFESt  i SKæRum 2015
Af Alice Schneider

SNAPSEMANDAG 10. JANUAR 1676. 
(SNAPSTINGET VAR ÅRETS FØRSTE TINGDAG 
EFTER HELLIGTREKONGER). 

Det drejer sig om den tiende eller afgift, den 
enkelte fæstebonde skal betale til godset for at 
få lov at drive gården. Han skal betale afgiften i 
form af korn, og inden kornet bliver kørt hjem i 
laden skal der komme nogen fra godset og tælle 
negene, så man ved præcis hvor meget korn der 
skal leveres, men det er ikke altid fæstebonden 
kan få kornet talt op når han gerne vil, og inden 
eventuel regn ødelægger kornet, derfor klager 
de ved at sagsøge godset. Sagen viser at ejeren 
af Knivholt har været ret ligegyldig om det gik 
ud over bonden, når bare hun fik sit tiende.  Vi 
har her en klage fra Peder Christensen i Mejling 
(Mejlinggård), som er fæster under Knivholt. 

Vi gengiver teksten fra Herredstingbogen: 
Så fremstod Peder Christensen i Mejling og gav 
til kende, at han nu først i høstens tid forleden var 
i Knivholt, som var den 15. august, for at spørge 
Velb. Fru Karen Dyre om hun ville lade tælle hans 
korn på marken efter som hendes velbyrdighed 
ikke ville nøjes med den gamle tegning på 
skæppen for Kongens tiende, og da samme tid 
talte med Velb. Frues pige Anne Lauridsdatter, 
som svarede ham, at hun ville tale med fruen 
derom. Siden kom hun til døren og sagde til Peder 
Christensen,  at  fruen  svarede,  at  han  kunne  få  
talt  når  han  ville  have  det.

Så  talte  Peder Christensen samme tid med Jens 
Jensen Kusk der på gården, og bad ham om 
han ville komme til Mejling om tirsdagen næst 
derefter, og tælle hans korn inden han førte det i 
laden.  Hans Pedersen i Mejling vidnede med ed 
for Recessen (efter reglerne) at han den 17. august 
så og  hørte  at  Jens  Jensen  Kusk  på  Knivholt  og  
Christen  Christensen  boende  ved  Røntved  kom 
ridende til Peder Christensen på Mejling mark, 
som han gik og mejede noget byg. 

Da svarede Jens  Jensen  at  han  ikke  havde  tid  
til  at  tælle  med ham,  og  fornævnte  Christen  
Christensen svarede,  at  de  ikke  ville  tælle  uden  
han  havde  mere  korn  mejet,  og  samme  tid  
havde  Peder Christensen ikke bundet eller indført 
en kærv af hans korn. 
Jens Jensen og Christen Christensen sagde  at  de  
ville  komme  på  den  3.  dag  derefter  at  tælle.  
Da  svarede  Peder  Christensen,  at eftersom han 
havde tørt korn stående, og det så ud til regn, 
kunne han ikke derefter lade kornet stå ude. Vi har 
desværre ikke rettens afgørelse af sagen, men den 
har nok ikke tilgodeset fæstebonden.  

Kilde: Herredstingbogen

aF aaStEd SogNS hiStoRiE
Af Orla Thomasberg

Sørens åsse, no glæ`mt a 
jantywwen hjæ`m! 
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Skærum Voksenforening sluttede forårssæsonen 
2015 med sommerudflugt den 16. juni. Turen i 
år gik til Læsø. På Læsø var vi på en bustur med 
den underholdende og alvidende chauffør Leif 
Kristensen, der kunne sætte humør i selskabet, 
samtidig med at han kørte os rundt til mange 
af Læsøs seværdigheder. Vi sluttede dagen med 
fælles aftensmad i Skærum Aktivitetshus. En dejlig 
dag med sol og stille vejr. 

I løbet af foråret blev der tilslutning til et ekstra 
arrangement den 14. juli. Vi tilmeldte os til 
togturen “Naturen på skinner”, hvor Bo Storm 

fortalte historierne om landskabet, naturen og 
de mennesker, der har boet der. Turen gik i år 
fra Hjørring over Frederikshavn og fortsatte til 
Skagen. Der var pause i Skagen og undervejs fik vi 
kaffe. 

En rigtig god tur, som kan anbefales. 

SKæRum voKSENFoRENiNg 
Af Anna V. Jensen 

Der var ikke gudstjeneste i Katsig Bakker, som på 
grund af vejret var flyttet til Skærum Kirke, hvor 
der var mødt mange mennesker op.
Pastor Erik Colding Thaysen holdt en meget smuk 
prædiken over, hvor forskelligt vi ser på hinanden.
En lignelse over, at der står en mand i Kirken, og 
mener han er så god, og tænker på en anden 
mand, som slet ikke er så god. Men Gud ser 
os, som vi er og der (i Kirken) er der ingen, der 
behøver at se ned på andre, for i Guds øjne er vi 
alle lige gode.

Dog sagde præsten, at der jo altid var plads til 
forbedringer hos os alle sammen.
Præsten fortalte også en lille historie, om hvordan 
to mennesker mødtes hver dag i gangene under 
Hospitalet.

Den unge mand tænkte meget over, hvad den 
”lidt ældre mand” mon kunne have at gøre nede i 
Hospitalets kælder.
Måske var det en arbejdsløs, som ikke havde andre 
steder at gå hen – måske var det en, som stadig 

boede hjemme hos sin mor.
De hilste på hinanden hver dag, og en dag 
kiggede de på hinandens navneskilte.
På det ene skilt stod studerende, og på det andet 
stod der ansvarshavende hospitalsdirektør.
Den unge mand blev mildt sagt meget forbavset, 
så det viser, at vi kun ser det, vi vil se. 
Organist Knud Erik Trane spillede så flot, og 
Ådalens sangkor sang sammen med tre børn fra 
børnekoret.

Senere spillede de tre søskende så flot og dejligt 
på tromme og fløjter.
Vi sang alle sammen med på de tre uddelte sange.
Efter gudstjenesten var der kaffe til Ingas 
hjemmebag.(det smagte bare herligt).
Det var en rigtig god oplevelse, som vi vil tænke 
på med glæde, og samtidig glæde os til næste år, 
når der er Gudstjeneste i Katsig Bakker (hvis ellers 
vejret tillader en udendørs gudstjeneste). 
Ellers må vi igen bruge vores dejlige, flotte og 
gamle Kirke. 

gudStjENEStE i KatSig BaKKER
Af Alice Schneider

Vi har opstart i uge 39 og vores program kommer 
i postkasserne i Ravnshøj og opland først i 
september. 

Vi gentager Halloween familieløbet igen i år 
lørdag d. 31. oktober  kl.17. 

Vi kan følges på Facebook. 

RavNShøj gymNaStiK FoRENiNg 
Af Nina Vejby

25. august kl. 13.30
Afgang fra Skærum Aktivitetshus i egne biler til 
besøg og rundvisning hos Niels Regner Sørensen, 
Karlsmindevej 63, Sindal. 

8. september kl. 14.00   
Hyggeeftermiddag evt. petanque 

22. september kl. 13.30
Besøg i sommerhus. Afgang fra Skærum 
Aktivitetshus kl. 13.30 i privatbiler.

6. oktober kl. 14.00 
Hyggeeftermiddag evt. petanque 

20. oktober kl. 14.00 
Kommer demenskoordinator Ulla Jørgensen og 
fortæller om, hvad man kan gøre for at forebygge 
demens. Hvordan kan vi leve med demens, samt 

hvordan forholder vi os, hvis der konstateres 
demens eller ens pårørende har demens. Hvilken 
hjælp kan vi få. 

3. november kl. 14.00
Bankospil 

17. november kl 14.00   
Juledekorationer 

1. december kl. 13.00
Julefrokost 

Mød op til hyggeligt samvær i Skærum 
Aktivitetshus, Borgervej 25.
Et medlemskab af Skærum Voksenforening koster 
kr. 75,00 pr. år 
Ret til ændringer forbeholdes 
– se www.skaerum-info.dk 

SKæRum voKSENFoRENiNg 
EFtERÅRSPRogRam FoR 2015
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aF aaStEd SogNS hiStoRiE
Af Orla Thomasberg

AASTED SOGN I FORANDRING 2
I Åsted sogn boede der ifølge folketællingen i 
1787 622 personer, af disse var 434 over 14 år. 
Gennemsnitsalderen var 30,2 år. Børnene - det vil 
sige personer til og med 14 år - udgjorde lidt over 
42 %. Hovederhvervet var uomtvisteligt landbrug, 
der var omkring 80 egentlige gårde, medens 
boel- og husmandssteder udgjorde godt 30. Der 
var desuden mindst 12 såkaldte jordløse huse. Et 
husmandssted havde højst 1 tønde hartkorn, men 
der var også tale om husmandssteder uden jord. 
Et boel havde mellem 1 og 2½ tønde hartkorn, og 
hvad der lå der over betragtedes som gårde.
Såvel gårde som boel og diverse huse var kun i 
de færreste tilfælde beboerens ejendom, det var 
fæstegårde og fæstehuse tilhørende Knivholt, 
Lerbæk, Bangsbo eller andre godser. 

En typisk familie på en af de større gårde bestod 
ud over husfader og -moder ofte af en stor 
hjemmeværende børneflok, hvoraf nogle allerede 
var voksne. Der var uden tvivl arbejdsopgaver 
nok til såvel unge som gamle, og havde man 
tilstrækkeligt mange store børn selv, var det 
ikke nødvendigt at ansætte tyende. På en af 
Ribberholt-gårdene så husstanden således ud: 
Manden og konen er henholdsvis 48 og 40 år, de 
har fem børn på henholdsvis 21, 20, 14, 11 og 6 
år, datteren på 20 har desuden et barn på 3 år. Af 
tjenestefolk er der kun en karl på 50 år, men der 
har jo også været unge mennesker nok i familien 
til at tage fat.

Flere gårde havde imidlertid ret så store folkehold, 
det gælder for eksempel et af de andre Ribberholt-
steder, der bebos af en ugift mand på 38 år og 
hans moder, der er 73 år og enke, her er der ingen 
børn til at tage del i arbejdet, til gengæld er der 
fem tjenestefolk på henholdsvis 27, 23, 23, 33 og 
15 år. Med hensyn til mandens moder, så er dette 
også et typisk træk ved generationsskifter, de 
ældre blev boende i på stedet på aftægt med eller 
uden kontrakt. Var der voksne ugifte søskende til 
den nye husfader, så blev de også tit boende, selv 

om de havde nået giftefærdig alder. 
Problemet med indgåelse af ægteskaber var 
nemlig, at dels skulle man have et sted at 
bo og noget at leve af, dels skulle man have 
herremandens godkendelse. For at kunne få 
en gård i fæste, måtte den nye fæster ofte tage 
enken - hvis en sådan fandtes på stedet - med 
som en del af aftalen. Var hun for gammel, kunne 
han stadig få stedet mod at yde hende aftægt, 
men så blev der jo en mund mere at mætte! Dette 
kunne naturligvis være noget af en udfordring og 
gav sig ofte udtryk i en hel skæv aldersfordeling 
ægtefællerne imellem. Af samme årsag er der 
mange, der opnåede at blive gift både to og tre 
gange, ud af de rundt regnet 100 par, der figurerer 
i 1787 folketællingen, har 30 været gift en eller to 
gange tidligere.

Som sagt, så tog man sig af sin egen familie, 
dels var det en naturlig ting, dels kunne man 
blive kontraktligt forpligtet gennem fæstet. 
Der var således i 1787 hele 23 personer, der 
var sikret gennem en form for aftægt - oftest 
hos familien. Naturligvis kunne de i mange 
tilfælde også i nogen udstrækning gøre gavn for 
føden, dette kunne imidlertid knibe en del for 
en anden persongruppe, der havde handicap 
af en eller anden art, skavanker blev nemlig 
også anført i folketællingen. Her kommer et 
par stykker: “vanfør”, “ej gangfør”, “forvildet i 
hovedet”, “halvtosset”, “blind”, “en ussel krøbling”,  
“gebrækkelig” og “skævbenet”. Hele 23 personer 
har fået en sådan påtegnelse. Der findes desuden 
tre personer, der får almisse, én der betler, og to, 
om hvem det siges, at “de går om brødet og er 
noget sygelige”. Når disse seks personer på den 
måde må forsørges af det offentlige, skyldes det 
ene og alene, at der ikke er nære pårørende, der 
magter opgaven. Med hensyn til de to, der “gik 
for brødet”, så var det almindeligt, at nogle blev 
bespist på omgang på forskellige gårde - altså 
gik fra gård til gård efter en nærmere fastlagt 
rækkefølge.

Når man i folketællingen beskæftigede sig med 
at registrere folks dårligdomme, var det for at 
belyse, om trangsårsagerne kunne siges at være 
selvforskyldte, eller grundlæggende uforskyldte 
så som f.eks. blindhed, døvhed, forældreløshed og 
aldersbetinget svagelighed.
En enkelt kvinde på 47 år var også ilde stedt, idet 
her står: “manden bortrømt”, tilmed boede hun i 
et “jordhus”. At manden er bortrømt, betyder ikke 
blot, at han er stukket af fra konen, men at han 
imod stavnsbåndets bestemmelser er flygtet fra, 
det gods, der havde håndsret over ham.

De to største husstande i sognet var ubetinget 
Præstegården og Lindet. Præsteparret havde kun 
et enkelt barn på 4 år, men havde desuden fem 
karle og fem  tjenestepiger ansat, den yngste 
af disse var blot 12 år. (Tjenestefolk helt ned til 
10-12-årsalderen var ikke ualmindeligt.) De havde 
desuden en kvinde på 67 boende, om hende står 
der: “vanfør, nyder ophold for Guds skyld”. 

På Lindet boede foruden husherren og fruen 
en datter på 25, en logerende på 62, seks karle 
og tre tjenestepiger, den ældste af karlene var 
40 år, medens den yngste blot var 14. Såvel 
gården Lindet, som den der til hørende mølle 
var på dette tidspunkt forpagtet af Jens Haarup, 
der i følge “Dansk Data Arkivs” renskrift af 
folketællingen desuden havde titlen “Landvæsens  
Commisarius”. Hvis dette er en korrekt udlægning, 
har Haarup måske haft med gennemførelse af 
landboreformerne at gøre, det er imidlertid meget 
svært at tyde de gamle håndskrevne papirer.

En anden og måske mere nærliggende mulighed 
peger i retning af, at der står “Landeværns 
Commisarius”, og at han dermed skulle stå for 
udskrivning af soldater - en opgave, der normalt 
påhvilende godsejeren, men i og med, at Haarup 
havde forpagtet Lindet, og der ikke var noget 
egentligt gods i sognet, er det sandsynligt, at 
denne opgave indgik som en naturlig del af 
forpagtningen. I 1787-folketællingen var ni mand  

ud over at være tjenestekarle også optegnet som 
“Nationalsoldat”. 
Ifølge forordning af 13. april 1764 skulle der - for 
at spare penge til de hvervede soldater - hvert 
år udskrives 580 nationale rekrutter, som efter 
28 dages rekruttjeneste skulle gøre tjeneste i 6 
år ved regimenterne - næsten på lige fod med 
de hvervede.  Der skulle årligt udskrives en 
national soldat for hver 500 tdr. land hartkorn. Når  
militærtjenesten  på seks  år var overstået, kunne 
soldaterne vende tilbage som tjenestekarle og 
samtidigt  stå til rådighed som såkaldte frimænd, 
der blev indkaldt efter behov. Kun sønner af  
bondestanden  skulle  gøre militærtjeneste, 
fritaget var sønner af gårdbrugere,
som ikke selv var af bondestand. Det samme 
gjaldt eneste søn af  gamle eller syge gårdmænd,  
og enker efter gårdmænd.      (fortsættelse følger)
Bjarne Haugaard Madsen
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Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.00 - juni til august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 5
Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl. 19.00 - 21.00 - samt efter aftale. 
Se mere på www.skaerum-info.dk

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.00
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

KFUM spejderne Ravnsholt 
Bævere tirsdag fra 17.00 til 18.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne

loKal-KalENdEREN
Faste arrangementer

Kvissel Pensionistforening program for efterår 2015

Banko Spil         Mandag 7/9 kl. 13 

Kør selv tur         Søndag 20/9 kl. 13.30 fra Fritidshuset - turen går til Bindslev Gl. Elværk med   
   Fisketrappen – pris 50 kr. - tilmelding til Inga senest 15/9 på 6165 4475                    

Banko Spil          Mandag 5/10 ca. kl. 13 og mandag 2/11 kl. 13

Fællesspisning        Mandag 5/10 kl. 12 - pris 75 kr. - tilmelding til Inga senest 1/1 på 6165 4475 

Søndagscafe        Søndag 25/10 - besked gives senere 

Julefrokost          Mandag 7/12 kl. 12.00 - pris 75 kr. - tilmelding til Inga senest 1/12 på 6165 4475 

Julebanko          Mandag 7/12 ca. kl. 13 

Udendørs Petanque Hver mandag kl. 10-12 ved Fritidshuset - slutter 1. oktober 

Bowling            Hver onsdag fra 7. oktober kl. 10-11 - pris 100 kr./måned 
   Tilmelding til Inga på 6165 4475

Ravnshøj Centret 

Banko spil            Tirsdag 18/8 kl. 13 

Banko spil            Tirsdag 15/9 kl. 13 

Fællesspisning  Suppedag  Tirsdag 22/9 kl. 18 

Damernes butik viser Tøj   Tirsdag 29/9 kl. 13.30 

Aftenbanko spil         Tirsdag 20/10 kl. 18 

Fællesspisning Mortens aften Tirsdag 10/11 kl. 18 

Banko spil            Tirsdag 17/11 kl. 13 

Julefrokost            Lørdag 5/12 kl. 12 

Julebanko            Tirsdag 15/12 kl. 13       

Tilmelding til spisning gives til Esther Graven 9848 4365 eller til Betty Sørensen 9848 4107

loKal-KalENdEREN
Øvrige begivenheder



Følg Fællesvirke Vest på Facebook

www.fællesvirkevest.dk 
- se alle de tidligere udgaver af Skrå-en på hjemmesiden

Din historie i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk senest fredag den 30. 
oktober 2015

Din annonce i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk 

https://www.facebook.com/pages/F%C3%A6llesvirke-Vest/281325132017712
http://www.xn--fllesvirkevest-0ib.dk/
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