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Nissen på forsiden er Gårdnissen, som 
boede (eller bor) på staldloftet. 

Man skulde holde sig gode venner 
med Nissen, blev han behandlet 
godt, og fik sin grød med smørklat, 
kunne han gøre meget for beboerne. 
Han havde store kræfter og forstod 
sig på magi. Men han var vanskelig 
at gøre tilpas, og fik han ikke sin grød 
lavede han ballade.

Her er Nissen tegnet som pynt til, at 
sætte på toppen af juletræet. 
Og på tegningen kan vi se han har 
alt hvad han behøver, og Katten hans 
ven forsøger at få sin del af grøden.
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FRa Redaktionen

Fra redaktionen ønsker vi alle vore 
læsere og annoncører en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 

Vi er klar til at tage fat på et nyt år 
med en række spændende artikler, 
som vi har i støbeskeen.

FRikadellekonkuRRence
Af Alice Schneider
30. september blev der afholdt 
frikadellekonkurrence i Skærum 
Aktivitetshus, og der mødte rigtig mange 
op. 

Nogle havde lavet og medbragte 
frikadeller – andre kom ”kun” for at smage.

Samtlige frikadeller smagte fortrinlige, 
men det blev Grethe Olesen, som vandt 
førstepræmien.
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Hos KFUM-spejderne er der stadig 
fuld fart på og selv om efteråret 
inviterer til at gå i hi, har vi stadig 
faste møder hver uge og planlægger 
kommende Nisselejr for de mindste 
bævere og ulve. 

Vi har i dette efterår lavet nogle 
ændringer i vores grupperåd, da 
vi har måttet sige farvel til vores 
formand og vores kasserer og 
heldigvis stod der straks nye parat. 

Morten Rasmussen vil overtage 
formandsposten og Joe Bridges bliver 
ny kasserer. 

Vi har sagt farvel til vores 
grupperådsformand Mogens Højlund, 
som har været med hos spejderne i 
16 år. 
Vi har nydt godt samarbejde med 
Mogens og især vil vi komme til 
at savne ham som lejrbålschef og 

vi håber, at han vil benytte sig af 
invitationen til at være med omkring 
lejrbålet. 

Vores kasserer Henriette Lyng Hartvig, 
har valgt at stoppe, hun har brugt en 
del tid på vores regnskaber og vi kan 
kun sige, at i den forbindelse er tak 
altså et ganske fattigt ord. 
Vi håber, at også Henriette fortsat 
vil kigge forbi til lidt snobrød og 
pandekager. 

Hvis du har lyst til at følge vores 
spejderarbejde, kan du følge os på 
vores hjemmeside:
www.kfum-ravnshoej-skaerum.
gruppesite.dk/ 
eller på facebook, hvor vi også har en 
side: 
KFUM-spejderne Ravnshøj-Skærum 
Gruppe 
og nu også på Instagram: #kfumrs

SpejdeRne RavnShøj/SkæRum
Af Christina Stønbach

Kloakarbejdet skrider frem, som det 
skal.

Arbejdet på Dybdalsvej og den 
nordlige del af Bondgårdsvej er 
færdigt, og der er lagt nyt asfalt over 
det hele. 
Så nu (i skrivende stund 10/11 16) er 
der åbent for trafikken.

Som afslutning på årets etape, skal 
der sløjfes nogle gamle ledninger 
med fyldning af beton.

Da der nu er frostvejr ventes der med 
at udbedre skader i den sydlige del af 
Bondgårdsvej til foråret.

kloakaRbejdet i SkæRum
Af Alice Schneider

Wi ka da entj blyw we å 
jywwl li-g te poosk.
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Den 12. november holdt ”Egnsarkivet 
for Aasted Sogn” udstilling i 
Sognehuset i Ravnshøj. 
Udstillingen var et led i ”Arkivernes 
dag. Det er den dag, som en række 
lokalarkiver landet over markerer 
under et fælles tema, som i år var 
”Sport og idræt”.

På udstillingen var endvidere malerier 
udført af Aage Brøndum-Nielsen. 
Brøndum-Nielsen var svigerfar til 
provst Paul Westergaard Nielsen, 
som i en årrække var præst i Åsted-
Skærum. 
Billederne, som nok var ukendte for 
den brede offentlighed, var motiver 
af sognets unikke landskaber, gårde 
og kirker. 

Ved et arrangement i Åsted 
Præstegård for et års tid siden viste 
familien Westergaard–Nielsen 
nogle billeder af Brøndum-Nielsen. 
De fortalte, at der sikkert fandtes 
flere billeder hos sognets beboere. 
Gennem annoncering og ved stor 
velvilje fra familien lykkedes det 
arkivet at få samlet ikke mindre end 
23 større eller mindre malerier.
Det var med nogen spænding, at vi 
i bestyrelsen gik i gang med denne 
opgave. Vi var ikke i tvivl om, at 
arkivets ”gamle” fotos af egnens 
tidligere idrætsudøvere kunne give 
anledning til undren over ”som vi 

dog så ud!”, men ville sådan nogle 
malerier af kønne landskaber m.v. 
være interessante. Og kom der 
overhovedet nogen, som ville se på?

Vi blev i den grad positivt overrasket. 
Da formanden Bjarne Haugaard 
Madsen åbnede udstillingen kunne 
han byde velkommen til over 50 
mennesker. I løbet af dagen var 
der nok besøg af ca. 75 personer i 
alt. Det var en stor glæde for os, og 
ikke mindst for de mange gæster, at 
familien Westergaard–Nielsen, med 
fru Lise Westergaard, børn og 
svigerbørn også deltog.  

Idrætsbillederne blev studeret, og 
mange nye navne kom på.
Men det mest overraskende for os var 
nok at være vidne til den interesse, 
der var for malerierne. Besøgende 
fandt sammen og kommenterede 
dem, og man mærkede en stolthed 
og glæde ved sammen at kunne 
mindes områdets mange skønne 
udtryk. 
Vi oplevede flere, som gennem 
malerierne fandt ud af, at her legede 
de som børn. Enkelte, som ikke havde 
set hinanden siden skoletiden fandt 
ud af, at de nu nærmest boede dør 
om dør. Rigtig mange tog fotos af de 
mange malerier. 

En absolut minderig eftermiddag.

Egnsarkivet vil nu sørge for 
at såvel idrætsbillederne som 
fotos af alle de udstillede 
malerier bliver lagt på det 
landsdækkende arkiv. 
Så gå på internettet www.
arkiv.dk og søg videre på 
”egnsarkivet for aasted sogn”.

hvad billedeR FoRtælleR?
Af Helge Skrubbeltrang
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juletRæ i aaSted Skole i 1940eRne
Af Orla Thomasberg

Vi er nu i december måned, og 
børnene har længe glædet sig til det 
bliver jul. Sådan var det naturligvis 
også i Aasted i 1940erne. De der gik 
i Aasted skole glædede sig måske 
mere end andre, for ud over julen der 
hjemme skulle de også til juletræ i 
Aasted skole. 
Det første tegn på juletræsfest i 
skolen var, at der i skoletiden skulle 
laves nyt juletræspynt til skolens 
juletræ, det fra sidste år var måske 
ikke så pænt længere. 
Sidste skoledag før juleferien - der 
varede til efter Hellig Trekonger - var 
der sat et lille juletræ op på katederet, 
og der blev sunget julesange, som en 

lille forsmag på julen.

3. juledag var det største af Aasted 
skoles 2 klasseværelser ryddet, så 
der blev plads til et juletræ - der som 
regel var leveret fra Østergård - der 
blev danset rundt om træet med 
julesange, og forskellige sanglege 
som Bro, Bro Brille - Tyv ja, Tyv ja 
skal du være - Tornerose var et 
vakkert barn - Så går vi rundt om en 
enebærbusk - Så gør vi sådan når vi 
vasker vort tøj, og hvad de nu hedder 
alle sammen. Læreren spillede violin 
til. Mindre søskende til skoleeleverne 
var også med, hvorimod børn der 
ikke var begyndt i skole, og som ikke 
havde ældre søskende der gik i skole, 
ikke var med. Der blev uddelt poser 
med frugt og slik, og der blev serveret 
sodavand. Så man skulle melde sig til 
Aasted skoles juletræ. 

I det andet klasseværelse var der 
dækket op til forældrene, som drak 
kaffe og spiste hjemmebag, som 
nogle forældre kom med.
Hvem betalte for poser og sodavand? 
Der var ikke nogen indsamling til 
juletræet blandt beboerne i Aasted, 
men mon ikke der blev lagt en 
”skilling”, inden man gik hjem. 

Kilde: Nogen af dem der var med til 
juletræ i Aasted skole.   

I Kvissel går det godt, vi har gang i 
mange spændene projekter.  

Vi har den seneste tid fået opsat 
et læskur på genbrugspladsen, så 
vores flittige borgere der passer 
genbrugspladsen kan krybe i læ for 
vind og vejr.

Siden sidst afholdte vi Rasmus Nøhr 
koncert, som gik over alt forventning 
trods den korte forberedelsestid. 
Koncerten var godt besøgt, og 
Rasmus fik alle mand op af stolene og 
rokke. Det sidste han udtalte inden 
han hoppede i bilen videre på sin vej 
var “Her er skønt. Sikke en stemning, 
jeg kommer tilbage næste år”.

Ugen efter afholdte vi årets 
sommerfest hele 3 dage var der lagt 
op til, vejret holdt desværre ikke så 
besøgende var ikke som forventede i 

dagstimerne.
Lidt ældre dukkede op da 
veteranklubben udstillede ældre 
traktorer på pladsen lørdag over 
middag.

Lørdag aften stod årets fest, knap 80 
tilmeldte til spisning. 
Sener på aften kom flere til, 
stemningen var højt maden var god 
og dansen gik.
Aften sluttede kl. 02:30, hvor de sidste 
gæster gik hjem.

Kvissel er godkendt til en 
hjertestarter og 6 mand skal på 
kursus d 6/12 hvorefter vi modtager 
en hjertestarter, æren skal gives til 
Erik og Torben som søgte for byen.
Hjertestarteren skal hænge på 
lægehuset så alle kan hente den i 
nødstilfælde.

kviSSel boRgeRFoRening
Af Dorte

Do ma da entj 
bær wå jyw´l uk.
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Ravnshøj Centret inviterede 
Ravnshøjs og Kvissels pensionister på 
sommertur til Dansk Nutidsmuseum i 
Aars.

Bussen kørte fra Ravnshøj Centret 
den 17. august og tog kort tid efter 
deltagerne fra Kvissel med. Bussen 
blev fyldt op med godt 54 deltagere, 
der jo som altid havde glædet sig 
flere dage før turens afgang.

Det var et skønt vejr fra midt om 
formiddagen, så man behøvede ikke 
at tage sommerjakkerne på. 

Turen gik tværs igennem 
Frederikshavn mod Ålborg og senere 
mere sydpå. Det var en bus, der ikke 
havde vildt travlt, så vi kunne nå at 
se en masse på turen. Derudover gik 
snakken rigtig meget fra både den 
ene og den anden deltager i bussen. 

Bestyrelsen havde lovet frokost på 
vejen. Vi nåede en meget stor plads, 
hvor der holdt en del biler – busser, 
campingvogne – hvor alle kunne tage 
et hvil i ro og mag. Der var interesse 
for frokosten, som bestyrelsen havde 
medtaget. Der var lækre boller med 
pålæg af flere forskellige slags, og 

dejlige 
borde og 
bænke, 
hvor vi igen 
kunne sludre 
med dem, vi 
ikke havde 
talt med 
i bussen. 
Efter en god 
times tid, gik 
turen videre 
mod Aars, 
hvor efter-
middags-
kaffen 
ventede 
med både 

boller og lagkage – og endnu engang 
var der god tid til at nyde det gode 
vejr og hinandens selskab.

Bussen kørte nu videre til Dansk 
Nutidsmuseum. Der var ualmindelige 
 mange spændende ting at kikke 
på. Forskelligt tøj, som har været 
båret af ”min oldemor” eller måske 
af Stuepiger, og køkkendamer. 
Der var også en afdeling med 
”fotografiapparater”, for ikke at sige, 
at der også var en afdeling med Tv-
apparater stort set fra første gang, de 
kom til Danmark. 

Der var en afdeling med dukker (fra 
dengang vi selv var børn), for ikke 
at tale om noget rigtig gammelt 
porcelæn – både til pænt-brug og til 

hverdagsbrug. Det var helt utrolig 
at genhuske de ting, som både min 
oldemor og mormor brugte til daglig. 
Det kan anbefales at tage turen til 
Aars og kikke på alle de fundne ting.

Efter at have kikket både frem og 
tilbage på tingene gik turen videre 
til Simested Kro, hvor der ventede en 
rigtig dejlig aftensmad.

Vi var hjemme i Ravnshøj/Kvissel 
omkring 21-tiden, og kunne nu 
slappe af i sofaen og få gennemtænkt 
oplevelsen. Det var en rigtig dejlig 
tur – så vi siger tak til Bestyrelsen 
i Ravnshøj Centret for den gode 
sommerudflugt.

penSioniSteRneS SidSte 
SommeRudFlugt i 2016
Af Nina Hoel
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Sket i SkæRum
Af Alice Schneider

Den 12. september var der 
”marmeladeaften” i Skærum 
Aktivitetshus. 

Anni Storm indkalder hvert 
efterår til marmelade aften, 
og det er en meget stor 
succes.

Der møder rigtig mange 
mennesker op og laver hver 
deres egne marmelader. 
Derefter bliver der smagt på det på Annis vidunderlige hjemmebagte boller.
Nogle af deltagerne kunne ikke få marmeladen rigtig stiv – andre 
sammenlignede marmeladen med sandskulpturerne i Blokhus.

Det er ingen skam at blive ældre...
Hos Aros Forsikring falder prisen med alderen
Som loyal kunde hos Aros 
Forsikring vil du opleve, at  
dine forsikringspriser 
 automatisk bliver lavere  
med årene.

Alder i år 26 30 40 50 55 60
Bilforsikring -16% -5% -7% -5% -5%

Husforsikring -10% -10%

Indboforsikring -10% -5% -5% -13%

Få besøg af en assurandør  
fra Aros Forsikring

Bor du i eget hus eller har sommerhus, og får  
et uforpligtende besøg af en af vores assuran- 
døre, deltager du i en konkurrence om en rejse,
        weekendophold eller en grill.  
        Læs mere på www.aros-forsikring.dk

Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 
Døgnvagt ved skade 8734 5099
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk

Forvent lidt mere... Aros Forsikring er kundeejet. Det betyder, at overskud-
det går til gode loyale kunder i form af bedre forsikringer og service. Aros Forsikring 
har nogle af markedets bedste produkter, og leverer gode forsikringsvilkår og høj 
 service til konkurrencedygtig pris.

Ha’ dit hjem på den sikre side... Børnedækning
Der kan ske ting, som ingen kan 
forudse, og som hverken træbeskyttelse 
eller brandalarmer kan stille noget op imod 
- f.eks. stormskader og sprængte vandrør. 
Hos Aros Forsikring har du mulighed 
for at udvide din husforsikring, så den 
også dækker vandskade, kosmetiske for-
skelle og skade forvoldt af gnavere.

Du kan også udvide husforsikringen, så 
den dækker mekanisk funktionsfejl og an-
den skade, der pludselig sker i daglig brug.

Det er en almindelig misforståelse som 
forælder at tro, at dit barn er forsikret 
gennem indboforsikringen eller ulykkesfor-
sikringen, hvis det bliver alvorligt sygt eller 
får mén fra sygdom. Det er ikke tilfældet.

Du har mulighed for at udvide børneulyk-
kesforsikringen, så du og dit barn er bedst 
stillet i den værst tænkelige situation.
Forsikringen indeholder dækning for visse 
kritiske sygdomme, méngradserstatning 
ved sygdom og dødsfaldssum.

Kontakt din lokale assurandør Thomas Vilhelmsen tlf. 2120 3301 og aftal et uforpligtende møde.
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I kirkebogen for Aasted sogn fandt 
jeg under døde, og begravede 
følgende notat:

Den 5. september 1667 begravedes.
En ung karl af Faurholt, ved navn 
Christen Jørgensen
Han blev slået ihjel i Fladstrand.

Det er jo uhyggeligt. Jeg har prøvet 
om jeg kunne finde ud af, hvorfor 
Christen Jørgensen blev slået ihjel. 
Jeg ledte derfor i Herredstingbogen 
for Vennebjerg Herred, og her finder 
jeg sagen under den 16. september 
1667.

Det er den dræbtes broder Peder 
Jørgensen, der som ”Eftermålsmand” 
efter sin døde broder, bringer 
sagen for retten. Sammen med 2 
stævningsmænd, har han stævnet 
Jens Saugmands søn i Flade, Christen 
Jensen, ligeledes stævner de Christen 
Sørensen i Flade og hans søn Søren 

Christensen. 
Peder Jørgensen står frem for retten, 
og sigter og beskylder Christen 
Jensen for Christen Jørgensens skade 
og død. 

Knud Christensen fra Hjørring 
begærede på de stævnedes vegne 
at lysningsseddel fra Landstinget i 
Viborg måtte fremvises, for at lovens 
regler kunne følges.
Hertil svarede Peder Jørgensen, at 
når lysningsseddel fremkommer så 
giver det sig selv, med nu var den ikke 
til stede. (Knud Christensen ville vel 
forsøge at få sagen afvist.) 
Ved et retsmøde 23. september 
1667 lader Peder Jørgensen læse og 
påskrive lysningsseddel fra Viborg 
Landsting dateret 11. september, så 
det formelle nu er i orden.

Synsmændene Christen Christensen 
i Guldbækskær, Niels Sørensen i 
Gjedsig, Jens Christensen alle af 

moRdet pÅ chRiSten jøRgenSen
Af Orla Thomasberg

Bondegaardsvej 24  .  Skærum  .  9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 34 55  .  Mobil 20 29 34 55  .  Fax 98 47 32 34

Aasted, og Christen Sørensen i 
Lendum, havde synet og set Christen 
Jørgensens sår og skade. De havde 
set at Christen Jørgensen havde 2 
hug oven i hovedet, som var dybe 
til benet, og de mente at det var 
hans banesår, desuden så de oven i 
baghovedet et blåt mærke efter et 
slag.

Der føres nogle vidner Hans Knudsen 
fra Fladstrand og hans hustru Kirsten 
Lauridsdatter, Søren Pedersen 
i Faurholt, Mads Christensen i 
Bækmaden. Først vidnede Hans 
Knudsen (kroholder?) at den 25. 
august kom Jens Christensen 
Saugmand i Flade og hans søn 
Christen Jensen, som havde en 
stridshammer med sig, og Christen 
Sørensen og hans søn Søren 
Christensen, de drak noget øl i hans 
hus. 
Ved den tid hans hustru tændte 
lys gik han til sengs, og lå til næste 
dags morgen, og vidste ikke noget 
om noget klammeri. Dernæst 
vidnede Knudsens hustru Kirsten 
Lauridsdatter, og sagde at efter 
mændene havde drukket i huset gik 
de ud, og hun lukkede døren efter 
dem.  
Christen Jensen tog sin stridshammer 
med sig, mens Mads Christensen i 
Bækmaden blev i huset til det blev 
dag. Da døren var lukket hørte de 

bulder og klage ude på gaden.
Dernæst vidnede Søren Pedersen i 
Faurholt, at om natten mellem den 
25. og 26. august kom nu salige 
Christen Jørgensen og han gående 
på gaden, da kom Christen Sørensen 
i Flade og Christen Jensen og tog fat 
i dem, Jens Saugmand løb til ham 
og huggede ham fire hug i ansigtet, 
igennem overkæben, og et slag bag i 
hans hoved, han vidste ikke hvordan 
det gik med Christen Jørgensen.

Der er en del forklaringer, som ikke 
er nemme at gennemskue, men 
der kræves penge et par gange. De 
stævnede har måske været berusede, 
og da de forlader Hans Knudsens 
hus møder de tilfældigt Christen 
Jørgensen og Søren Pedersen, som 
de overfalder måske for at få penge til 
fortsat drikkelag.

28. oktober 1667 holdes der igen 
retsmøde i sagen hvor der opregnes 
et antal vidner, som skal svare på 
Peder Jørgensens spørgsmål. 
Ærgerligt nok kan jeg ikke ud fra det 
materiale, jeg har til rådighed, se 
hvad enden på retssagen bliver, om 
der er nogen som bliver dømt, og 
hvad dommen eventuelt lyder på.  

Kilde: Afskrift af Herredstingbogen for 
Vennebjerg Herred i Egnsarkivet.
Kirkebogen for Aasted sogn.
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ESKEBÆK GRØNT
Hjørringvej 295, Mejling

 9900 Frederikshavn
        

Tlf.: 61 30 14 85

ESKEBÆK GRØNT

KIG IND VI HAR ÅBEN 09-19 
ALLE DAGE

I gårdbutikken har vi kartofler,  
grønsager, æg, økologiske  

krydderier, bøger og plakater mm

Friske grønkål sælges. 
Bestilling ved større mængder.

I år kan du igen finde os til 
JULEMARKED PÅ KNIVHOLT 

den 10. og 11. december.

Her sælger vi bl.a. grønsager,  
bøger og marmelader mm.

ÅSted Sogn 
Af Orla Thomasberg

Stednavne igen, igen!

Det er måske lidt trættende, men 
stednavne er noget særligt. De er 
med til at give landskabet karakter, 
og fortæller om de mennesker, som 
har boet her, men der er også nogle 
skal vi sige pudsige benævnelser, som 
er svære at forklare. 
De knytter sig ofte til begivenheder, 
eller markante mennesker. I 1933 
gik lærer C. P. Nielsen fra Understed 
rundt, og skrev markstednavne i 
Aasted sogn ned. 

Her er lille udpluk af dem.

Benkrogen: Engstykke ned mod 
Skærum å , nordvest for Nr. Vasen.
Hørkrogen: Engstykke ned mod 
Skærum å, vest for Sdr. Vasen.
Skidenengen: Engstykke i Aasted 
ådal ved Øster Nistrup.
Alleskær: Engstykke øst for Kvissel 
Bredning, ved sognegrænsen til Elling 
sogn. Sikkert fællesareal for gårdene i 
Kvissel by.
Gråstens mark: Jordstykke, vest for 
Sdr. Vasen.
Græsgården: Jordstykke, ved Neder 
Budde.
Profitten: Jordstykke, syd for Lybæk 
på Rosenhøjvej.
Skoleagrene: Jordstykker ned mod 
Aasted å, syd for Fuglsang mølle. 
(har de mon hørt til Ribberholt skole?)

Spidsen: Trekantet jordstykke på 
Kvissel Bredning.
Driften: Mark, ved Over Storgård i 
Kvissel (drift = drive kvæg).
Stalden: Lille indelukke brugt til 
heste, øst for Sdr. Vasen.
Kommensbakken: Skråning mod 
Aasted å, nord for Fuglsang mølle.
Aabakker: Bakkerne langs Skærum å 
lige nord for Brunlynget.
Kakkelovnsbakken: Ligger vest for L. 
Håbendal.
Gammel Jens` Dal: Dal syd for 
Søndermarken, der ligger syd for St. 
Håbendal.
Lasses dal: I Aasted ådal, vest for 
Sønder Fuglsang.
Rytterdal: Ligger vest for Overskoven, 
ned mod Skærum å. 
Kirkedal: Ved åen, og kirkestien 
mellem Faurholt og Aasted.
Kakkelovnsdalen: Ligger vest for L. 
Håbendal.
Hundesigen: Vådt område ned mod 
Skærum å, vest for Overskoven.
Flyndersigen: Vådt område ned mod 
Aasted å, sydøst for Rydal.
Syl Marens Sig: Vådt område mellem 
Faurholt og Ravnshøj.
Kirstens hul: Syd for Skaftved.

Gravene: Tørvegrave vest for L. 
Håbendal. I dialekt skrives der 
Grætterne.
Præsteheden eller Præstemarken: 
Gården Bakholm i Rydal.
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Kirkevejen: Vejstykke, syd for 
hovedvejen ved Mejling.
Kirkestien: Sti, der går nord syd 
mellem de to Nistrup gårde.
Troldemosen: Ligger vest for 
Rosenhøjvej. 
Den gamle have: Lille område nord 
for Overskoven.
Sjunkens anlæg: Ved Aasted å nord 
for Lindet (er der nogen der ved hvad 
det er?)
Vestre anlæg: Lige vest for Lindet, her 
var opstillet bord og bænke. 
Helligbrønd: Lå på nordsiden af vejen 
fra Lindet mod Gærum. 
Rokke Lasses Alter eller Trinbak: I 
skoven lige øst for Lindet.
Gammelkirke: Øst for Aasted 
præstegård. 
Trinstenene: Vadested over Aasted å, 
øst for Aasted by. 
Mummetofte: Gården over for kirken 
i Aasted, har navn efter en af sognets 
præster, som ejede den. Gården hed 
forhen Klinkenbak.
Gaden: Aasted bygade.
Den hule Hulvej: I ådalen øst for 
Øster Nistrup.
Nybro Hulvej: Hulvej på sydsiden af 
hovedvejen lige vest for Ravnshøj.
Bjørnekær: Nord for hovedvejen lidt 
nordvest for Nederskoven.

Bjørnstedet: I en slyngning af 
åen, ved broen over Aasted å 
(Ravnshøjvej). 
Som det er skrevet i listen er det 
formodentlig et hus.
Skolestien: Sti fra Kvissel til 
Ribberholt skole.
Skolestien: Sti fra Faurholt til Aasted, 
både kirke og skole sti.
Holms Dige: Dige nordvest for Øster 
Ribberholt. På et tidspunkt var der en 
Holm, som ejede Øster Ribberholt.  
Latbakken: Et jordstykke i Kvissel by. 
Egentlig Lærredsbakken, her blev der 
bleget lærred. Lærred blev i dialekt 
kaldt Lat.
Kohusbakken: Bakkeskråning mellem 
Starbakken og Nr. Ribberholt.
Den sorte vase: I dag hedder den 
Mariendalsvej.   
Kastet: Ved kirkestien mellem 
Faurholt og Aasted. I gammel tid var 
det skik i ærbødighed, eller som en 
slags magi, når man passerede et 
sted, hvor nogen var fundet død, at 
kaste en sten eller gren på stedet.
Nedermål: Nederste stykke jord ned 
mod åen øst for Aasted.
Træet: Spang over Aasted å syd for 
Søndergård i Aasted.

Gyden: Findes to steder, en sidevej til 
Ravnsholtvej, og vejen fra Houen til 
Nørgård i Bækmaden. (Gyden navn 
for drivvej til kvæg) 
Den krogede bakke: Syd for Skaftved.
Den svajryggede hest: Punkt øst for 
vejen mellem Faurholt og Ravnshøj.   
Pindbakhuset: Vest for Mariendalsvej 
ved sognegrænsen til Elling sogn.
Langthjem: Hus nordøst for Faurholt.
Brødeledet - Nordmandshuset = 
Brødeledhuset: Ved vejen lige syd for 
Broager.
Hjulmandens hus: Ved Mosemarken.
Mølsighus eller Vej Nielses hus: Øst 
for genbrugspladsen.
Apotekerhuset: På Faurholt 
hede, senere flyttet til lige øst for 
Guldbækskær, og hedder nu Majlund. 

Nalsighuset: På Faurholt hede. 
(Nalsig, vådt område med nælder)
Pullesvad eller Lindetsvadhus: Nu 
Håndbæk længst mod syd i sognet 
ved grænsen til Skærum sogn.
Svenskerhuset eller Gustavsborg: 
Syd for Budde, ved grænsen til 
Skærum sogn.
Smittenbjerg eller Slejhuset: Ved 
Ravnshøjvej på bakken over for 
Vingården.

Kilde: Stednavnelister der ligger i 
Egnsarkivet.

Der jik snåå´t 
swe´j i jywelgritjsi få der 
bløw håltj månner jiller.



22 23

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

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program for vinter 2016/2017
Banko spil  Torsdag 8/12 2016, 5/1 og 2/2 2017. Alle dage kl. 13 
Fællesspisning Torsdag 8/12 kl. 11.30. Pris kr. 75,- Tilmelding til Inga 6165   
   4475 eller Birte 2599 7709                        
   Torsdag 23/2 ca. kl. 18 - gule ærter med tilbehør
Bowling  Starter onsdag 5/10 kl. 10 og fortsætter hver onsdag til den 
   26/4 2017. Prisen er 100 kr. pr. måned pr. deltager. Tilmelding 
   til Inga 6165 4475 

Generalforsamling Torsdag 23/2 2017 – ca. kl. 19.30

Ravnshøj Centret Program for vinter 2016/2017

Banko Spil   Tirsdage 13/12, 17/1 2017 og 21/2 2017. Alle dag kl. 13.

Fællesspisning             Lørdag 3/12 kl. 12.30 Julefrokost – Pris kr. 75
    Tilmelding til Esther 9848 4365 eller 2076 2312  
    senest 5 dage før

Skærum Voksenforening

Skærum Voksenforening starter programmet for 1. halvår 2017 den 3. januar 
kl. 14.00 med hyggeeftermiddag i Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25. 
Hele programmet for 1. halvår 2017 kan ses i Skærum Info i december.



 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 27. januar 2017

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


