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Fasanen på forsiden, er hentet i 
bunken af tegninger fra Jens Larsens 
hånd.

Fasanen er en almindelig fugl i 
Danmark - dog mest på øerne. 
Fasanen kommer oprindelig fra Asien, 
men er til jagtformål indført til mange 
Europæiske lande.

Fasanen fouragerer i åbent land, 
gerne i nærheden af skov så den 
hurtigt kan komme i dækning, men 
ellers ynder den ikke skoven. Fasanen 
er nærmest alt ædende: frø, bær, 
rødder, grønne skud, smådyr og 
snegle. De 8-15 æg lægges medio 
april, og efter udrugningen er 
kyllingerne sammen med hunnen i 
70-80 dage. 

Fasanen lever også i den sydlige del 
af Sverige og Finland, hvorimod der 
kun er en lille bestand i Norge. mling 
af naturtegninger.
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FRa Redaktionen

Hvor ser det dog godt 
ud med de nye byskilte i 
Kvissel! 

Tanken slog os, at hvis vi 
nu i både Kvissel, Skærum, 
Åsted og Ravnshøj brugte 
samme flotte logo, så tror 
vi, at det vil vække positiv 
opsigt. 

Vi tror, at det vil vise 
omverdenen, at det ikke 
alene er fx Kvissel man 
er kommet til – nej, man 
befinder sig i et lokalområde, hvor 
byerne har en form for et fællesskab 
– og at man står sammen om 
foreninger, skole, landsbypedel m.m. 
Det er det, som nogle vil kalde en 
sammenhængskraft. 

Vi kunne godt forestille os, at et 
sådant fælles logo/skilt vil være et 
vigtigt skridt i at markere, at vi har, og 
at vi vil et fællesskab.

MindeR oM deM, FoR hveM 
aaSted vaR hjeMMe
Af Orla Thomasberg

Den lange række af Gravhøje, der 
ligger på bakkerne fra syd for Budde 
gårdene, vest om Mejling ned til 
Kvissel minder os om, at der på vor 
egn har boet mennesker i meget lang 
tid, og vi tænker på dem hver gang vi 
ser højene. 

Vi har givet højene navne, som er 
karakteristisk for højens form eller 
beliggenhed, men også brugt navne 
på dyr eller mennesker til dem.

Vi har: Kirkehøj – Den røvede høj – 
Tvillinghøjene – Bålhøjen – Tonis høj 
Buddes høj - Den store høj – Den 
lille høj - Rævehøjen – Møllehøj 
– Ulvehøjen – Davrehøj – Lisehøj – 
Kongshøj – Hybenhøj - Bjørnehøj 
– Kistehøj  - Vibehøj – Kællinghøj – 
Blokhøjene - Damhøjen – Holkjærhøj 
eller Holtemors høj – Nørre Vasens 
høj – Skrædderbakken.

Stenrynglerne: Langstrakte sten-
dynger på Neder Buddes mark. Er 
det stengrave? Eller måske bare sten, 
der er samlet under markarbejde 
gennem tiderne? 
Der findes, eller fandtes også andre 
høje i Aasted sogn.

Bærbakken: nord for Tørrildhaven. 
Kejserhøj: ved Stendetvej. 
Tulshøj: øst for Aasted præstegård. 
Kongehøj: tæt sydvest for Skaftved. 
Ormhøj: øst for Faurholt. 
Troldhøj: ved Konghuset eller 
Ravnshøjhus.

Kilde: Stednavnelister der ligger i 
Egnsarkivet.
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ivæRkSætteRuge i 4.-6. klaSSe 
pÅ RavnShøj Skole
Af Lærerne i mellemgruppen

Der er meget fokus på iværksætteri 
og nytænkning i vores samfund. Når 
børn er små er de meget optagne 
af at eksperimentere og udforske. 
Denne evne vil vi voksne gerne sætte 
i kasser, og dermed bliver det ikke så 
sjovt.

I en uge har vi derfor forsøgt at give 
eleverne i 4. til 6. klasse denne evne 
igen. 

Eleverne begyndte ugen med 
oplæg af lærerne, elever fra 
iværksætterlinjen på Halvorsminde 
efterskole, Kirstine Pipping som er 

smykkedesigner og endelig nogle 
elever fra 8. klasser som er i gang med 
at starte et site for spilleanbefalinger.

Derefter skulle eleverne selv i gang 
med at udtænke/nytænke ting 
til et fritidsrum. Det blev til rigtig 
mange gode ideer, som eleverne 
præsenterede for forældre, skolens 
øvrige elever og personale ved ugens 
slutning. 
I fremtiden bliver viden, og 
nytænkning en del af vores levebrød 
og derfor var vi lærere glade for at 
have det på skoleskemaet i en uge, 
og det bliver ikke sidste gang. 
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generalforsamling
Fredag den 29. april 2016 afholdt 
Bestyrelsen morgenkaffe og 
brød kl. 9.30 og efterfølgende 
generalforsamling kl. 10. 

Formanden Esther Graven startede 
punkt 1 med valg af dirigent. Der var 
enighed om, at Ole Graven blev valgt. 
Han takkede for valget og gik straks 
til punkt 2 – formandens beretning 
for året, der var gået. 

Esther fortalte om de oplevelser, der 
havde været siden de to tidligere 
foreningen (Venner og Aktivitet) var 
blevet sammensluttet. Der havde 
været mange gode oplevelser. Der var 
afholdt ”kartoffeldag”, sommerfest, 
Udflugt til Læsø, Bankospil, Syng-selv 
aften, alle arrangementer med meget 
god tilslutning af medlemmerne, 
hvilket bestyrelsen har været meget 
glade for. 
Esther oplyste, at der var kommet 
en del nye medlemmer, således at 

Centrets Venner nu bestod af 110 
medlemmer.

Beretningen blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

Herefter blev regnskabet 
gennemgået af kassereren Lene 
Prindal. Det har vist sig, at de 
tidligere ”klubber” havde 4 forskellige 
bankkonto, som nu er lagt sammen til 
en konto. Kassereren oplyste, at der 
var et overskud på godt 103.000 kr.

Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen.

Til punkt 4 ”indkomne forslag” var 
der fremkommet et forslag fra Ole 
Graven, der mente, at Vennerne 
burde indkøb et nyt telt til brug for 
sommerfester. Generalforsamlingen 
havde ingen kommentarer til 
forslaget, som hermed blev 
godkendt.

Til punkt 5 skulle der vælges nye 
bestyrelsesmedlemmer. På valg var 4 
medlemmer, og alle blev genvalgt. 

Dernæst skulle der vælges 2 
suppleanter. De to på valg blev også 
genvalgt.

På det sidste punkt skulle der vælges 
to bilagskontrolanter, og disse blev 
også genvalgt.

Den nye bestyrelse består hermed af 
følgende:

•	 Formand Esther Graven
•	 Næstformand Bente Muhlig
•	 Medlemmer Else Jensen
•	 Bodil Nielsen
•	 Betty Sørensen
•	 Ole Graven
•	 Grete Olesen

Hermed sluttede 
generalforsamlingen, som var 
foregået i ro og orden. 

   

RavnShøj CentRetS venneR
Af Nina Hoel

Sna`k  åp æ stålper 
å ni`r æ weeg.
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Mon ikke mennesker til alle tider har kunnet lide at arrangere udflugter for 
at komme lidt væk fra den daglige trummerum? Når foråret eller sommeren 
har meldt sit indtog, har der opstået behov for at besøge eksotiske steder. Bor 
man inde i landet er havet altid fristende, også selv om man ikke ligefrem er 
nogen strandløve. 
Det første billede er fra en udflugt til Grenen, som Kvissel borgerforening 
afholdt en gang i fordums tid – mon ikke det er fra engang i 1920’erne? 
Påklædningen peger i hvert fald i den retning. Bemærk personen længst til 
venstre, der ikke kan dy sig for at afprøve det våde element - om end lidt 
forsigtigt set med nutidens øjne.

SoMMeRen eR udFlugteRneS tid
Af Bjarne Haugaard Madsen

Det andet billede er fra en skoleudflugt hvor et hold elever fra Åsted skole var 
på udflugt til Løkken i 1922 eller 1923. Kan det passe, at det kun var pigerne, 
der fik lov at komme med? Drengene opholdt sig måske blot et andet sted på 
stranden.

Men hvem var de disse mennesker? Det kunne være spændende at høre, om 
nogle blandt læserne af Skrå-en kan sætte navne på.
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Vi har i slutningen af marts fået ny 
bestyrelse i Borgerforeningen.

Ny formand, som er mig, Dorte 
Carlsen. Jeg er “ny” i Kvissel og 
flyttede hertil for 1 års tid siden 
sammen med min mand.

Jeg kommer oprindeligt fra Faurholt, 
lige uden for Ravnshøj og har derfor 
brugt meget af mine barndoms 
år i Kvissel. Jeg er 25 år og driver i 
hverdagen min Slagterforretning 
i Frederikshavn sammen med min 
søster.

Mit mål med og være formand for 
Kvissel borgerforening er og bringe 
de små byer sammen og skabe liv, så 
vores huse også bliver mere attraktive 
og vi får et godt fælles samfund.

Siden jeg i slutningen af marts 
overtog tjansen har vi i Kvissel startet 
en del nye ting op.
Vi har fået nye skilte ved indgangen 
af byen. Vi har den 11. juni arrangeret 
et trailersalg som foregår på 
sportspladsen ved fritidshuset. Skulle 
man have lyst til at have en stand kan 
man booke en hos Torben på hans 
mail. Standen er 3x3 m. 

Ud over det har vi sat gang i en 
legedag d. 1 søndag i hver måned på 
legepladsen i byen. Hvor vi fra 14-16 
har fri leg og hygge. Man medbringer 
selv evt. kage/kiks og saftevand.

Vores sommerfest er under 
planlægning fra 5-7. august på 
sportspladsen, hvor vi ligger op til 
nogle festlige dage.

Så har Tour de Kvissel begyndt deres 
cykeltur hvor alle er velkommen, 
vi cykler en stille tur gennem den 
smukke natur hvor der kan nydes en 
kop kaffe, hver mandag ved stationen 
i Kvissel kl. 19.00.

Med venlig hilsen 
Formand for Kvissel borgerforening 
Dorte Carlsen 
Mejlingvej 33
9900 Frederikshavn 
Tlf 28 71 01 73

nyt FRa kviSSel boRgeRFoRening
Af Formand for Kvissel borgerforening Dorte Carlsen

Der ska stååj te åålteng`,
ååntj æn som te å

få`ng i lå`p.



14 15

Lidt nyt fra kloakarbejdet i Skærum. 

Det går rigtig godt. Men det både 
støjer, støver og larmer.

Så vi ser frem til, arbejdet er forbi. For 
vandet er noget ”farvet, når der har 
været lukket for vandet. Det bliver 
sidst i 2016.

Men det er jo nødvendigt med de nye 
kloakker.

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.

StatuS pÅ kloakaRbejdet i SkæRuM
Af Alice Schneider

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                          Stubfræsning
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ÅSted Sogn i FoRandRing 5
Af Bjarne Haugaard Madsen  

lærernes lønforhold
Så sent som midt i 1800-tallet var 
det utænkeligt, at man kunne leve af 
andet end landbrug, derfor hørte der 
også jord til lærerboligerne, så der 
kunne holdes et par køer, en gris og 
lidt høns. Der var desuden også en 
hve, hvor der kunne avles kartofler og 
grøntsager. Lærerens løn bestod af 
såvel kontanter som naturalier. 

I 1842 fik hver af de tre lærere i 
sognet følgende: 6 tønder rug og 6 
tønder byg. Zeuthen fik i kontanter 
desuden 31 rigsdaler (25 + 6), Winvad 
21 rigsdaler, 3 mark og 14 skilling, 
Søndergaard 33 rigsdaler, 2 mark og 
15 skilling. I 1852 var lærerlønnen 
steget en smule og var blevet den 
samme for alle tres vedkommende, 
nemlig: 6 tønder rug, 6 tønder byg, 
128 lispund hø, 192 lispund halm (1 
lispund = ca. 8 kg), 30 læs tørv samt 
25 rigsdaler, 2 mark og 13 skilling.

Det er meget svært at vurdere en 
sådan løns størrelse, måske kan 
nedenstående fakta hjælpe lidt. 
1 rigsdaler = 6 mark, 1 mark = 16 
skilling. I perioden 1850-1859 gjaldt 
følgende priser:
fødevarer: Rugbrød kostede 2- 4 
skilling pundet. Flæsk kostede 14-16 
skilling pundet, oksekød 6-12 skilling 
og smør 28-36 skilling. Svesker 
kostede 18-22 skilling pr. pund, kaffe 

30 skilling pr. pund og brændevin 19-
24 skilling pr. pot.
landbrugsprodukter: Rug 
noteredes til mellem 3½ og 10 
rigsdaler pr. tønde.
   
I 1851 blev der bygget en ny skole 
ved Ribberholt, som kom til at koste 
635 rigsdaler, salg af den gamle 
bygning til nedrivning indbragte 43 
rigsdaler. Salg af gammelt stråtag 
fra Skærum skole indbragte 2½ 
rigsdaler. Det er set med nutidens 
øjne utroligt, at der var man kunne 
få penge for et gammelt stråtag, der 
efter al sandsynlighed har bestået af 
rughalm. Tage af rughalm holdt ca. 
15 år, hvorefter de var så godt som 
rådnet op. Den inderste del kunne 
eventuelt anvendes til strøelse i 
staldene.

Ud over lønningerne måtte sognet 
også årligt tage sig af andre udgifter i 
forbindelse med driften af skolerne. I 
1852 måtte der bekostes et “gangtræ” 
over Åsted å; naturligvis har brættet 
også kunnet benyttes af andre, men 
primært har det været for at sikre 
skolevejen. Reparationer af Åsted, 
Skærum og Ribberholt skoler løb op i 
henholdsvis, 8, 9 og 31 rigsdaler. 

Det kan undre, at Ribberholt skole, 
der jo var helt ny på dette tidspunkt, 
skulle have så dyre reparationer, men 

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, bøger 
og plakater mm og 

som noget helt NYT: 

ØKOLOGISKE KRYDDERIER

Vi sælger stadig:

• økologisk hønsegødning i piller
• økologisk lupingødning i piller

• økologisk jord til højbedet

Nye kartofler er nu i butikken

De fø`st mæ 
blywwer ble`j 
på æ ywwn.



18 19

der må jo være tale om mangler i 
forbindelse med selve opførelsen. 
 
Ved Ribberholt skole blev der ved 
flere lejligheder foretaget forskellige 
former for jordforbedringer i form 
af mergling og grøftegravning. Her 
- så vel som ved jordemoder-huset 
i Åsted - der ligeledes blev opført i 
185o’erne, blev der efter ansøgning til 
sogneforstanderskabet anlagt diger 
rundt om den tilhørende jord. Disse 
diger har uden tvivl haft til formål 
at hindre naboernes køer i at gå ind 
og ødelægge afgrøderne, idet der jo 
ikke fandtes nogen egentlig form for 
hegning.                             

Gammel tegning af Ribberholt skole

Igen i 1854 bygges der ny skole, 
denne gang i Åsted, den kom til at 
koste 1270 rigsdaler, medens den i 
Skærum måtte vente til 1856, men 
så kom den også til at koste 1850 
rigsdaler. 

Givetvis har der ikke været nogen 
synderlig forskel, hverken på 
størrelsen, eller på standarden på 
de tre byggerier, så der må have 
været en temmelig kraftig inflation 
i de pågældende år. I 1875, efter 
indførelsen af møntreformen, var 
den samlede udgift til pengedelen af 
lærernes lønninger 1541,76 kr.

Det er bemærkelsesværdigt, at lærer 
Zeuthen, der var lærer frem til 1849, 
modtog pension resten af sin levetid, 
ganske vist drejede det sig kun om 3 
rigsdaler årligt. 

Undervisningsmaterialer
Der var naturligvis også udgifter til 
undervisningsmaterialer, i 1852 blev 
der således indkøbt 3 danmarkskort, 
3 europakort samt 3 dusin tavler, 
som kostede 13 rigsdaler, diverse 
skolebøger beløb sig til godt 20 

De patæntjønning, de æ da 
å hyt pængen uk å wejje. 

rigsdaler. Der måtte yderligere 
en del småting til så som blæk og 
grifler - og mest overraskende - 
et gymnastikapparat! Det kunne 
være interessant at vide, hvorledes 
sidstnævnte så ud og var indrettet. 

Alt i alt beløb udgifterne til skolehold 
sig til godt 209 rigsdaler det år. Ifølge 
sogneforstanderskabets protokol, 
kom der også kontrol af blandt 
andet gymnastikundervisningen, og 
man fik endda en påtale angående 
visse mangler. I 1852 blev der 
investeret i såkaldte “gymnastik-
aggregater”, og i 1876 blev der til 
Skærum skole indkøbt et “gangbræt” 
og en “springmaskine”, det drejer 
sig sandsynligvis om en bom til 
indøvelse af balance og en buk/plint 
eller eventuelt et springbræt.
År for år blev skolernes materialer 
forøget og vedligeholdt, gamle 
skolebøger blev endda solgt til 
andre skoler. Hen ad vejen blev 
der holdt status over samlingen af 
undervisningsmaterialer med mere, 
tallene her er fra 1876:

inventarliste
a. Aasted Skole
       8 Borde, 8 Bænke, 1 Catheder med 
Stol, 
      1 Bogskab med Reol, 3 
Kakkelovne, 1 Skolejournal,
      24 Regnetavler, 2 Bibler, 12 Ny 
Testamenter,  
      20 Berlins Læsebøger, 12 Hjorths 
Børneven 3. Del, 
     40 Bøger Riegs Læsebøger 3. Del, 
19 Danmarkshistorier

     14  smaa Geografier, 13 
Naturhistorier og 14 små 
Grammatikker, 
     12 smaa Salmebøger og 19 
Sangbøger, nogle Skrift-
     læsningsapperater samt nogle faa 
gl. Bøger af forskjellig Slags
     12 Madsens Læsebøger 3. Del, 18 
do 2. Del
      Regnebøger af C. Hansen. 
Danmarkskort
     1 Europakort, 1 Palæstinakort, 1 
Verdenskort

b. Ribberholt Skole
     1 Catheder med Stol, 9 borde og 9 
Bænke
     1 Bogskab, 1 sort trætavle
     2 Bibler, 12 Nye Testamenter
    12 Hammerichs Salmebøger, Nogle 
Jensens Gram-
     matikker, 6 små Danmarkshistorier
    12 Hansens Regnebøger 1. Del
    12 do 2 Del og 3 do 3. Del
    26 Madsens Læsebøger 3. Del
    16      -                -          2.  -
     1 Skolejournal, 3 Kakkelovne
     1 Danmarkskort, 1 Europakort
     1 Palæstinakort og 1 Verdenskort

c. Skjærum Skole
     12 Berlins Læsebøger, 12 Hjorths 
Børneven
     24 Naturhistorier, 9 Madsens 
Læsebøger 1. Del 
     6 Sangbøger, 1 Nodebog, 2 Bibler, 
12 Nye Testamenter
     3 Kakkelovne, 1 Katheder med Stol, 
1 Bogskab og 1 Boghylde
     1 Hylde i Forstuen, 6 Borde og 6 
Bænke, 1 sort Trætavle
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     1 Danmarkskort, 1 Europakort, 1 
Palæstinakort og 1 Verdenskort

Samme år vurderedes skolernes 
værdi således:
1. Aasted Skole med tilliggende 
vurderet til 5400 kr.
2. Ribberholt med tilliggende 
vurderet til 4000 -
3. Skærum  med tilliggende vurderet 
til 4800 -

den personlige frihed
Med vedtagelsen af Junigrundloven 
i 1849 blev det slået fast, at enhver 
trængende havde ret til offentlig 
hjælp, såfremt vedkommende 
underkastede sig de begrænsninger 
i den personlige frihed, som den 
almindelige lovgivning påbød herom. 

Der var således knyttet forskellige 
negative retslige og sociale 
virkninger til det at modtage 
fattighjælp. Væsentligst var det, at 
fattighjælpsmodtagere mistede 
valgbarhed og valgret til offentlige 
råd og forsamlinger samt fra 
1824 havde fået forbud mod 
ægteskabsindgåelse. 

Det kunne dog lade sig gøre ved 
ansøgning til sogneforstanderskabet 
at opnå tilladelse til at gifte sig. 

Med hensyn til valgret og valgbarhed, 
så var det sikkert ikke noget, der 
betød særligt meget, for den enkelte, 
der var i nød, i forvejen var det jo kun, 
folk med ejendom eller formue, der 
havde disse privilegier. Værre var det 
nok med adgangen til indgåelse af 
ægteskab, tankegangen bag dette 
forbud var, at hvis fattige giftede 
sig, ville de blot få børn og dermed 
forøge antallet af fattige i sognet. 

Loven fastsatte princippet om, 
at fødestedskommunen var 
hovedsagelig forsørgelseskommune. 
Dog erhvervede man forsørgelsesret i 
en kommune ved ophold af mere end 
tre års varighed dér. 

fortsættes

Spejderne er ved at planlægge 
forskellige arrangementer i foråret og 
i sommeren. 

Vi glæder os bla. til, at vi skal være 
med til Robin Hood arrangementet 
på Knivholt igen i år. Det foregår i 
weekenden i uge 21, så kom endelig 
forbi og hils på os. Sidste år var en 
stor succes og vi fik mulighed for at 
hilse på mange både børn og voksne. 

Overskuddet fra arrangementet går 
til spejdernes sommerlejr, så derfor 
er det vigtigt, at vi får hjælp fra 
forældre eller andre interesserede. 
Du kan kontakte Johnni på mail: 
johnnilaursen@gmail.com, hvis du 
har lyst til at hjælpe. 
 

Bævere og ulve fra Ravnshøj-Skærum 
skal i år på MUS-sommerlejr på 
Thorup Hede. Emnet i år er ”Mysterier 
på Heden”. Der kommer mange 
spejdere i alderen 6-11 år. Dette bliver 
i weekenden i uge 23. Det er en stor 
oplevelse for de yngste spejdere, at få 
lov at komme med på en stor lejr. Der 
kommer omkring 800 spejdere, vores 
spejdere får en lille lejrplads, hvor 
de skal bo. Der er planlagt mange 
aktiviteter og endvidere skal der være 
lejrbål med mere. 
 
Hvis du eller dit barn har lyst til, 
at være med til spejder i Ravnshøj 
eller Skærum kan du kontakte 
gruppeleder Christina Stønbach på 
stonbach@live.dk eller på 21 44 53 34

nyt FRa kFuM-SpejdeRne 
RavnShøj-SkæRuM
Af Spejderlederne

 
A war æ wæ`j e`j we 

Maren.
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Kvissel Pensionistforening program for sommeren 2016

Banko Spil   Starter torsdage fra 1/9

Sommerudflugt  Torsdag 16/6 - tilmelding til Inga 61 65 44 75

Bowling    Starter onsdage kl. 10 fra 1/10

Petanque    Starter onsdage kl. 10 i Kvissel Fritidshus

ravnshøj Centret Program for sommeren 2016

Banko Spil   Tirsdag 14/6 kl. 13

Kartoffeldag  Tirsdag 14/6 kl. 11.30

Havefest   Lørdag 16/7 kl. 12.30

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder

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

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



 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 29. jUNI 2016

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

https://www.facebook.com/F%25C3%25A6llesvirke-Vest-281325132017712/
http://www.f%C3%A6llesvirkevest.dk/
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