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HUSK
STOF TIL NÆSTE NUMMER 
SKAL VÆRE INDLEVERET 
MANDAG DEN 31. OKTOBER 
2016.

Som forsidebillede har vi denne gang 
valgt et Rådyr, landets mindste hjort, 
her gengivet i Jens Larsens streg. 

Rådyret er meget almindeligt i, 
Danmark. Det skønnes, at vi har ca. 
½ million rådyr, og de findes overalt 
i landet, dog ikke på nogle enkelte af 
småøerne. 

Arkæologiske fund viser, at rådyret 
har været her i ca. 8000 år. Rådyrene 
har været gode til at tilpasse sig 
kulturlandskabet, bare der er græs, 
men der skal også være skjul, i form af 
krat og småskove. 

Ræven er rådyrets eneste naturlige 
fjende, og det skønnes at ræven tager 
ca. 60 % af lammene hvert år.
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FRa Redaktionen

Har Skrå´en og Fællesvirke Vest en 
fremtid? 

Et meget aktuelt spørgsmål der ikke 
er noget entydigt svar på. 

Helge Skrubbeltrang har skrevet 
en artikel i bladet med titlen: 
”Fællesvirke Vest – virker det?”, hvor 
han tager problemstillingen op. 
Han gør det med stor grundighed 
og indsigt. TAK for det. 

Et godt materiale til de løbende 
drøftelser som forretningsudvalget 
gør sig. Og forretningsudvalget 
skal komme med en indstilling til 
generalforsamlingen. 

Blot en enkelt kommentar til artiklen: 
Helge stiller spørgsmål ved, 
om der overhovedet findes et 
forretningsudvalg/en formand. 
Svaret er, at det gør der. Det formelle 
er på plads. 

Har du nogle synspunkter, så hører vi 
meget gerne fra dig. 

Send en mail til Ove Christensen på 
ove@skolely.dk

FælleSviRke veSt - viRkeR det!!
Af Helge Skrubbeltrang

Hvem er Fællesvirke Vest egentlig? 
Er det ikke dem med ”Skråen” eller 
hvad?

Som medlem af Egnsarkivet 
for Aasted Sogn deltog jeg i 
generalforsamling i Fællesvirke 
Vest den 31. marts 2016. Der var 
mødt 9 repræsentanter. Der skulle 
blandt andet vælges medlemmer til 
forretningsudvalg – hvilket i øvrigt 
ikke lykkedes. 
Der blev afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling den 12. maj 2016 
hvortil der alene var fremmødt 3 
repræsentanter

Dette er faktisk anledningen til at 
jeg har fået kendskab til Fællesvirke 
Vest, dens organisation og formål 
m.v.  I min naivitet har jeg egentlig 
ikke interesseret mig for det, idet jeg 
ikke har bemærket, at der har været 
nogen voldsom form for aktivitet i 
denne organisation. Det kan være 
min egen fejl! Men ”Skråen”, har jeg 
altid med glæde læst, og har også 
bidraget med indlæg hertil. 

Jeg har så fundet ud af følgende:
Fællesvirke Vest er en forening, som 
skal fungere som paraplyorganisation 
for lokalområdets foreninger og 
institutioner, den skal koordinere og 
formidle samarbejdet og yde praktisk 
og moralsk bistand til de tilsluttede 

foreninger og institutioner samt 
deltage i samarbejdsrelationer med 
offentlige myndigheder. 

Fællesvirke Vest er organiseret 
med et repræsentantskab og et 
forretningsudvalg
Medlemmer er tilsluttede foreninger 
og institutioner i Åsted og Skærum 
sogne. Repræsentantskabet 
udgøres af et medlem fra hver 
af de tilsluttede foreninger og 
institutioner. Repræsentantskabet 
skal udstikke retningslinjer for 
arbejdet. Til repræsentantskabets 
møder er der principielt mødepligt, 
og beslutninger i Fællesvirke Vest 
træffes alene af repræsentantskabet 
ved simpelt flertal.                                                                                                                     
Forretningsudvalget består af 
5 medlemmer, som vælges på 
generalforsamlingen for to år ad 
gangen blandt repræsentantskabets 
medlemmer. Repræsentantskabet 
vælger formanden, som tillige er 
formand for forretningsudvalget.

Om opløsning af Fællesvirke Vest: 
Beslutning om opløsning kan kun 
træffes på en generalforsamling. 
Beslutningen skal bekræftes på en 
efterfølgende generalforsamling. 
Ved opløsning bestemmer 
generalforsamlingen, hvortil 
foreningens midler og aktiver skal 
anvendes inden for lokalområdet. 
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Fællesvirke Vest har en hjemmeside, 
hvis væsentligste indhold er Skråen, 
og man kan også finde sporadiske 
oplysninger + en del billeder, på 
Fællesvirkes facebookside.

Alt vel, så det!

Men hvad skyldes det så, at en 
organisation med så fornemme 
formåls bestemmelser er i den 
situation, at det ikke er muligt 
at få valgt 5 medlemmer til 
forretningsudvalget. 
Det er jo ikke ”tilfældige medlemmer”, 
som man skal ud og have fat i, men 
ansvarlige foreninger, som udgør 
repræsentantskabet – og som i 
øvrigt principielt har mødepligt til 
generalforsamlingen. 
Foreningerne betaler tilsyneladende 
uden at kny årligt kontingent til 
Fællesvirke Vest.

Men når interessen ikke er større må 
man spørge sig selv:
Har hele ideen overlevet sig selv, der 
er jo også Distriktsudvalg, LAG m.v.?
Er der behov for ændrede 
formålsbestemmelser eller anden 
ledelse/ledelsesform? 
Hvor er de konkrete resultater af 
samarbejdet? Kan man ikke få øje på 
dem?  

Kan man måske give udviklingen 
med de sociale medier, egne 
hjemmesider o.s.v. skylden? 

Har medlemmerne (foreningerne) 
mistet pusten, har nok med at få det 
daglige holdt i live? 
Er der fortsat interesse for Skråen, 
eller er det kun mennesker i den 
modne alder, som forsat finder glæde 
ved at have et rigtigt blad i hånden?

Hvornår har repræsentantskabet 
(en forsamling som principielt 
har mødepligt) sidst drøftet disse 
overordnede spørgsmål?

Har ikke selv foretaget nogen form 
for analyse af problemstillingen, 
så det er alene mine helt private 
synspunkter – meget andet kan 
måske også ligge bag det dødvande, 
som tilsyneladende hersker. 

Har det nok nærmest selv som 
manden der klippede sin so ”Megen 
skrigen, men lidt uld”.

Hvad bør gøres?
Hvis der er tilstrækkelig opbakning 
til at opretholde Fællesvirke Vest som 
organisation, må man møde op, og 
deltage i diskussioner og løsning af 
de opgaver, som repræsentantskabet 
beslutter. 
Det er for let bare at betale sit 
kontingent og så lade en formand 
eller et forretningsudvalg (som pt. 
vel ikke engang formelt findes!) tage 
over.

Hvis ikke der er opbakning til det, 
bør man i det mindste sikre, at 
der bliver afholdt de fornødne 
generalforsamlinger om opløsning 
(en ordinær og en ekstraordinær), 
hvor der også bliver truffet beslutning 
om anvendelse af foreningens midler 
– og der er faktisk mange penge i 
kassen. 

Det må være ganske utilfredsstillende 
for såvel forretningsudvalg som 
medlemmer bare at lade stå til.
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de glade penSioniSteRS 
SommeRudFlugteR
Af Nina Hoel

Endnu engang blev de glade 
pensionister inviteret til sommerens 
udflugt med præsten- Erik Colding 
Thaysen og menighedsrådets 
bestyrelse. 

Turen startede den 1. juni 2016 med 
det allerskønneste fine solskinsvejr, 
så da de to busser var fyldt op, gik 
turen mod Børglum Kloster. Det var 
et meget stort kloster med malerier, 
fotos og fine flotte kjoler, brugt af 
ejerne af Børglum slot, når de blev 
inviteret til middage hos Dronning 
Margrete. Vi startede i Kirken, hvor 
Præsten fortalte om kirkens historie. 
Kirken var meget stor og meget 
spændene fra dengang, Klostret blev 
ejet af munke.

De nye ejere er Hans Rottbøl, som 
i 2007 af Dronning Margrete blev 
udnævnt til Hofjægermester og i 
2016 udnævnt til kammerherre. Hans 
Rottbøl og fru Anne blev gift i 1986 
og har 4 børn, som i dag er voksne, 
men hjælper til med de mange ting, 
der sker i Klostret. Til Klostret hører 
437 hektar landbrug, som også skal 
passes. Der er rigeligt at se til.

Efter turen på Børglum Kloster 
kørte busserne til Brønderslev 
Rododendronparken, som var rigtig 

smuk. Der er jo nok at se til for de 
gartnere, der passer parken. De 
har jo travlt formentlig hele året. 
Udover parken bliver de forskellige 
rundkørsler jo også beplantet med 
Rododendron. Meget imponerende.

Da parken var blevet studeret, gik 
turen til Hotel Viking i Sæby, hvor der 
var tid til aftensmad. Som sædvanlig 
var det en rigtig dejlig tur. Det tager 
faktisk et par dage, før man får sundet 
sig over de dejlige oplevelser.

Men man kommer jo videre og 
allerede den 16. juni holdt Kvissel 
pensionistforening sommertur for 
de glade pensionister. Turen gik til 
Vildmosen og derefter via Aabybro, 
Tranum og Fosdalen mod Skovsgård 
Hotel, hvor der ventede den dejlige 
eftermiddagskaffe, som denne 
gang var meget dejlig. Det var en 
væmmelig kold dag, og solen glemte 
at kikke ned på os. Selv om vi prøvede 
at få solen frem, så havde den ikke 
lyst til at se ned på os. Næ næ – vi 
måtte nøjes med regn, regn og atter 
regn. Meget trist. 

Efter kaffetiden kørte vi lidt rundt 
– forbi Kokkedal slot – forbi Attrup 
Havn, Oxholm Slot. Der var ikke 
nogen, der skulle ud og kikke på 

omgivelserne – det var for vådt. Men 
så gik turen tilbage til Skovsgaard 
Hotel, hvor aftensmaden ventede. 
Det var en rigtig dejlig aftensmad 
med meget fin dessert, så humøret 
steg flere grader, og da vi kørte hjem, 
kikkede solen lidt ned på os.  

Selv om vejret ikke var med os på 
denne tur, var humøret højt, og der 
blev sludret på kryds og tværs på 
vejen hjem.

De to bestyrelser, der har arrangeret 
turene, skal have en varm tak for 
arrangementerne. Det er så dejligt, 
at der er nogle, der holder af at gøre 
alt arbejdet. Som pensionist er det en 
fornøjelse at deltage i udflugterne.
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RideStævne pÅ RoSengÅRden
Af Kirsten Christensen, Åsted den 12. juni

Solen skinner og her er ridestævne 
for 2. gang. Ejerne har haft gården i 5 
år og her er mark, skov og en lille sø.
Her er ca. 30 islandske heste og der er 
rideundervisning hver ugedag.
Måske bliver der et hold med 
voksenridning og et hold fra 
ungdomsskolen i Frederikshavn.

Ridestævnet starter med øl-tølt (øl 
er her udskiftet med saftevand). Der 
rides med et glas saftevand i hånden 
og vinderen er den, der har mest 
tilbage i glasset. Senere er der ridning 
i de forskellige gangarter. Derefter 
er der pastaret til alle både børn og 
forældre. Til slut uddeles præmierne 
i forskellige grader, men der er en til 
alle deltagerne.

Den 27.-29. maj 2016 havde 
Ravnshøj-Skærum KFUM Spejderne 
2 boder på Robin Hood. Vi havde 
et bål, hvor man kunne lave 
snobrød, pandekager, popkorn og 
brændemærker. 

Vi havde også en lille bod, hvor 
man kunne købe kaffe/the, kage, is, 
sodavand og brød/pølser, det synes 
spejderne var sjovt. 

De store spejdere overnattede der 
hele weekend og man kunne komme 
ud og se de andre boder.

Robin hood-weekend med SpejdeRne
Af Camilla Nielsen - på vegne af spejderlederne

Ku do entj ti`n mæ 
i å hå`l dej mu`j.
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I weekenden d. 10-12. juni deltog 
Bævere og Ulve på årets Muslejr. 
Om torsdagen var vi oppe og bygge 
lejren op, så den var klar når vi ankom 
fredag aften med børnene. Bortset fra 
en stor skylle regn torsdag nat havde 
vi super vejr hele weekenden, og vi 
fik stor brug for både solcreme og 
myggespray.
Vi havde 20 spejdere og 9 ledere med, 
som fik en stor oplevelse sammen 

med 800 andre spejdere. Temaet i 
år var ’Mysterier på Heden’.  Der var 
mange spændende aktiviteter, og vi 
gik rundt til de forskellige opgaver 
i små hold. Hjemmefra skulle vi 
medbringe 1 tom mælkekarton til at 
lave en spionkikkert med. Vi skulle 
løse mysterier ved at følge og finde 
spor. Læse morsekoder, og lavede 
vores egne koder. Lytte til afhøringer 
af tre banditter og regne ud, hvem 

der var den skyldige i indbruddet. 
Fysik forsøg i laboratoriet hos den 
gale professor prøvede vi også.

Ved en post skulle vi bruge alle vore 
sanser i forskellige kasser og samle 
golfbolde ind. Herpå stod der en linje 
af en sang, som vi til sidst skulle sætte 
rigtig sammen og gætte hvilken 
sang, det var. Vi tog hver en opgave: 
I en kasse var der jord med kriblende 
insekter, en anden var der kaffegrums i. 
Med bind for øjnene skulle vi 
kravle ind i et bur til en trold og 
finde golfbolden i hans mad, i en 
murerbalje med vand skulle vi føle 
med fødderne efter golfbolden 
blandt døde fisk, græs og krabber.

Lederen (undertegnede) fik den 
klammeste, blev spejderne hurtigt 
enige om: Den med de døde fisk i. 
- Jeg må indrømme at det føltes 
MEGET specielt og lidt ulækker 
udfordring at sætte fødderne ned i 
det grumsede vand, men jeg fik da 
fisket golfbolden op med vores næste 
ledetråd. Til slut gættede vi også 
sangen.
I år var det ikke så ’hundsende’ som 
de forrige år, men de havde også 
droppet eftermiddagsaktiviteterne 
lørdag efter kaffetid, så det var slet 
ikke så klemt tidsmæssigt. Det kunne
vi sagtens mærke på både børn og 
voksne. Et perfekt afbræk lige til at 
slappe af med børnene.

muSlejR 2016 pÅ thoRup hede

RavnShøj-SkæRum kFum SpejdeRne
Af Ulla Rømer Isaksen  - på vegne af spejderlederne
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Haj kam trelli mæ en boor. 

Lørdag den 30. juli blev der holdt 
en rigtig god og lystig byfest på 
Skærums flotte legeplads.
To unge mennesker Ronnie Schmidt 
Christensen og Mikkel Shøning Brun 
havde fået ideen. Og det blev en 
succes. 
Man kunne tilmelde sig til grillstegt 
pattegris med tilbehør, Det var der ca. 
80 deltagere, som gjorde, eller man 
kunne medbringe mad selv. Grillen 
var tændt, og ca. 20 voksne og børn 
benyttede sig af det.

Drikkevarer kunne købes til meget 
favorable priser - baren med det flotte 
hjemmelavede skilt havde åbent hele 
aftenen og natten med.

Der var tombola, og hovedgevinsten 
blev vundet af Connie Pedersen. Der 
var der også kagekonkurrence.

Den flotteste kage var bagt af Karina 
Olesen, og den bedste kage var bagt 
af Emma Olesen.
Tillykke til alle tre vindere.

Bjørn spillede – både Gasolin, Johnny 
Cash Beatles. Der blev danset lystigt - 
lige til den lyse morgen.

Dagen forinden havde flere voksne 
mennesker rejst et stort telt og 3 
pavilloner. Så vi kunne sidde i tørvejr, 
hvis regnen skulle styrte ned.

Også disse dage var fotograf Claus 
Skovgaard til stede og tog mange 
flotte billeder, som kan ses på 
Facebook under Skærum.

byFeSt i SkæRum
Af Alice Schneider

Om søndagen skulle hver 
spejdergruppe have en fællesaktivitet 
med , som alle kan komme og prøve. 
Vores fællesaktivitet var et kæmpe hit 
ved de grupper som kom og prøvede 
den: en lille 8-kant med 8 riller i, hvor 
man så, ved at flytte de syv snore 
rundt, fletter en snor inde i midten.
Vi havde set ’flette-dimsen’ på Robin 
Hood i maj, og børnene var vilde med 
den. Jørgen var fiks på fingrene og 
producerede en i træ til os alle inden 
Muslejren. Til de besøgende
spejdergrupper på Muslejren havde 

vi klippet nogle ud i tykt pap, som 
de kunne starte med at flette med/
på hos os, og bare tage med hjem og 
fortsætte.

Søndag eftermiddag, da forældrene 
kom, havde vi 20 stk. godt trætte 
børn med hovederne sprængfyldt af 
en masse nye indtryk, nye afprøvede 
grænser og oplevelser, der skulle
hjem og fordøjes.
En super lejr, og vores spejdere var 
bare klar til at tage af sted igen.
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Skærumboerne blev rigtig glade, da 
vi fik at vide., vi kunne beholde vores 
genbrugsplads. Vi mener slet ikke at 
kunne undvære den.
Vi indviede den i foråret med kage fra 
Kommunen. Vi skal på skift selv passe 
den, og det går rigtig fint. 
Kommunen tømmer for os, vi skal 
bare ringe. Det giftige affald skal vi 
selv køre til Ravnshøj med.

Distriktsudvalget
Der skal søges om mere varme i 
Skærum Aktivitetshus og en ny 
petan- bane. 

Bestyrelsen for Skærum Aktivitetshus 
vil stå bag arrangementet, og 
Distriktsudvalget skal have 
ansøgningen færdig til det ordinære 
møde i september..

Skærum sogneforening
Kom med gode ideer og 
arrangementer siger Skærum 
Sogneforening. Det er en rigtig god 
ide, som vil blive støttet og gjort 
noget ved så som at sørge for at 
holde foredrag, forsamlingshus bal, 
bankospil og meget andet. Det er kun 
fantasien, som sætter grænser.

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.

nyt FRa SkæRum
Af Alice Schneider
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Kvissel Borgerforening afholdt den 
11. juni trailer salg, hvilket foregik 
på foldboldbanen ved klubhuset. 
Foreningen forventede ikke det store, 
men min. 20 trailere skulle tilmeldes 
for at det blev afholdt. Vejret var 
med os og de sidste dage op til, 
kom tilmeldingerne flyvende indtil 
vi endte på knap 50 stande, hvor vi 
havde en rigtig dejlig dag.

Dagen igennem var der godt besøgt 
og flere tilsagn og endnu en dag med 
trailersalg kom på tale. Denne dato 
er nu sat til lørdag d 3. september. 
Endnu er det lidt uvis, hvor det bliver 
afholdt, men vi anbefaler folk at 
følger med på hjemmesiden  
www.kvissel.info eller Facebook: Det 
sker i Kvissel. 

Derud over kom et tilbud til os vi ikke 
kunne sige nej til. 

Rasmus Nøhr kontaktede mig og 
ville høre om vi ønskede en koncert i 
Kvissel med ham.. Kvit og frit.
Vi kunne i samarbejde med KRIF og 
Ravnshøj-Skærum Spejderne stille 
med godt 100 frivillige hænder. 
Dette lykkedes. Alle frivillige der 
arbejdede, optjente så en skilling til 
en foreningskasse.

Vi havde en rigtig dejlig dag med 
mange forskellige kunstnere, vi havde 
fået flere lokale musikere til at spille. 

Ganske gratis støttede de op om 
projektet og leverede en dejlig musik, 
og vi havde en fantastisk dag med 
2500 på pladsen dagen igennem.

Rasmus Nøhr udtalte selv efter 
koncerten.
”Dette var ikke sidste gang han 
besøgte os i Kvissel.”
Derfor håber vi at kunne gentage 
dette i 2017.

kviSSel boRgeRFoRening
Af Dorte Carlsen

I årene efter 2. verdenskrig cyklede en 
mand rundt med malergrej og staffeli 
i Åsted sogn og malede en del gårde 
og sandsynligvis også huse. 
Det var maleren Aage Brøndum-
Nielsen, der var svigerfar til 
daværende præst i Åsted, Paul 
Westergaard-Nielsen. 

I Egnsarkivet har vi fået den idé, at 
det kunne være spændende at lave 
en udstilling med nogle af Brøndum-
Nielsens billeder, hvis vi kunne finde 

frem, og ejerne i givet fald ville 
udlåne dem. 

Vi har  kendskab til i hvert fald fire 
malerier, men der må være mange 
flere rundt omkring. 
Brøndum-Nielsen signerede så vidt 
vides altid sine malerier med B:N 
samt årstallet. 

Så, har man viden om sådanne  
malerier, hører vi  
hjertens gerne fra jer. 

Under alle 
omstændig- 
heder vil vi 
gerne have 
lov at af- 
fotografere 
billederne, 
så vi på den 
måde kan 
forevige dem. 

Telefonnr.  
23 34 98 16 
kan benyttes, 
eller man kan 
kontakte en 
af de øvrige 
fra bestyrel- 
sen.

eFteRlySning
Af Bjarne Haugaard Madsen

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

Wi lut døn` åp 
we å trø`k på 

klenken.
Skærum Voksenforenings 
Sommerudflugt den 7. juni gik i år til 
Skagen. Turen i Skagen startede med 
en rundvisning på Skagen Museum 
med den nye tilbygning. 
Efter en hyggelig frokost på Skagen 
Bryghus med smagsprøver på deres 
forskellige øl, fik vi en rundvisning og 
historien om Skagen Bryghus. 

Senere mødtes flokken til 
eftermiddagskaffe med kage i Den 
Svenske Sømandskirke. Den svenske 
sømandspræst fortalte levende om 
Skagens historie og kirkens historie. 
En god dag med godt vejr og mange 
forskellige indtryk sluttede med 
aftensmad i Skærum Aktivitetshus.

SommeRudFlugt
Af Anne Jensen

Den 15 juli var kloakarbejdet i 
Skærum halvt færdigt, så nogle 
kreative mennesker i Skærum fandt 
på at holde en halvvejs fest. ( næsten 
som rejsegilde på et hus)
Initiativgruppen bestod ag Gunnar 
og Bodil – Tommy og Bodil og Lis 
Gunnar Andersen lagde et stort telt 
til. Og nogle raske mennesker fra 
Skærum(mest mænd) rejste teltet, 
og satte borde og stole op. Der blev 
tændt op i grillen, og der blev budt 
på pølser, brød, øl og vand til både 
de arbejdende kloakarbejdere/
asfaltarbejdere og den lokale 
befolkning.

Senere fik vi kaffe som Lis Toft lavede 
med Ingas altid dejlige hjemmebagte 
kringle. 
Om aftenen blev der igen tændt 
op i grillen, så kunne man grille det 
medbragte mad.
Tommy spilede så godt og smukt hele 
aftenen. Og der blev danset til langt 
ud på de små timer.
Vores dygtige fotograf Claus 
Skovgaard tog en masse billeder 
både ved opstilling af teltet, under 
spisningen og dansen. 
Det blev en rigtig god dag og aften, 
som vi vil se tilbage på med stor 
glæde.

kloakaRbejdet i SkæRum
Af Alice Schneider
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Ja ja, bitj no, a håå`r 
da kons to`w hæj`jer.  

I år gik de ældste spejderes sommerlejr 
mod Thorup Hede spejdercenter ved 
Dronninglund storskov på Ås-lejr, som 
er en tilbagevendende lejr. 

I år boede vi sammen med Mosbjerg 
gruppe, Hørby gruppe og en enkelt 
spejder fra Skagen gruppe, dette 
valgte vi at gøre da der kun var en af 
vores egne spejdere der kunne og hun 
skulle ikke snydes for en sommerlejr.  

Vi mødtes ved Ravnshøj spejderhus 
lørdag formiddag den 16. juli og kørte 
af sted til lejren. 

Lørdag og søndag gik med at få lavet 
den lejrplads vi skulle bo på resten af 
ugen samt at tale med de nye ansigter 
vi skulle bo sammen med. 

De spejdere hver gruppe havde med 
faldt hurtigt i spænd og løb snart 
rundt på hele pladsen og skabte nye 
venskaber. 

Hele lejren var bygget om sagnet på et 
fortids samfund der ble kaldt Ruptho 
Calor og hvordan man rundt på heden 
og i skoven kunne lære mere om dette 
spændende samfund og deres måde 
at leve på. 

Dette bar aktiviteterne også præg af, 
bl.a. var der en tur rundt i storskoven 
med gps hvor man undervejs lærte 

om Thorup Hedes tidlige beboere, 
Ruptho Calor. 
Vi var også ude og prøve wellness som 
det blev gjort i Ruptho Calor. 

Onsdag var vi på tur uden for 
lejrens område, først var vi på 
middelaldermarked på Voergaard 
slot og efterfølgende i Hjallerup 
svømmehal for at blive vasket og kølet 
at i vandet. 

Fredag var der fællesdag hvor man 
kunne går rundt til de forskelige 
lejrpladser og prøve de aktiviteter hver 
gruppe havde med, hos os var det 
Mosbjerg gruppe der havde stået for 
denne del på vores lejrplads, de havde 
medbragt en karrusel, dette var et hit 
for lejrens deltager, men dog noget 
varmt for dem der trak den rundt. 

Lørdag den 23. juli blev der taget 
afsked med de mennesker vi havde 
boet med i den forgangne uge, og 
aftalt at have nogle fællesmøder i 
fremtiden samt fællesture.
 

ÅS-lejR
Af Ulla Rømer

Her ses den gruppe vi var 
afsted, dog mangler vores 
egen leder, Anders, samt en 
leder fra Mosbjerg, Allan.
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ÅSted Sogn i FoRandRing 5
Af Bjarne Haugaard Madsen  

Fattighuse
Omkring 1850 begyndte der at dukke 
fattiggårde og fattighuse op rundt 
i landet, der lå på det nærmeste en 
ide om rationalitet bag, idet man ved 
at samle de fattige på et sted lettere 
kunne overskue problemets omfang 
og gøre forsørgelsen billigere. På de 
egentlige fattiggårde skulle beboerne 
- de såkaldte fattiglemmer - oven 
i købet gøre gavn for føden, dels 
kunne de lejes ud til de omliggende 
gårde som arbejdskraft i travle 
perioder, dels havde man forskelligt 
arbejde på stedet så som kurve- og 
børstebinding, kartning og vævning 
med mere.  Noget andet var, at det 
på ingen måde måtte have lov at 
fremstå som attraktivt at komme 
på fattiggården, det måtte gerne 
være en absolut sidste udvej. Når 
modtagere af fattighjælp døde, blev 
begravelsesudgifterne afholdt af 
sognet, til gengæld tilhørte afdødes 
efterladenskaber sognet og blev 
efterfølgende solgt på auktion.

At det ikke var ubetydelige beløb 
fremgår blandt andet af regnskabet 
for 1847, hvor der står: “Fattiges 
Efterladenskaber 40 Rd. 3 M. 14 S”
 
Af samme årsager blev ens ejendele 
registreret, når man begyndte at 
modtage fattighjælp, hvilket også 
fremgår af nedenstående klip fra 

forhandlingsprotokollen fra et møde 
8. februar 1868:
”Rasmus Pedersen på Tvedens Hede 
blev tilstået 2 Sp. rug og 3 Sp. byg, 
hans ejendele registreres af L. C. 
Pedersen og Jens Sørensen”.

Nyt fattighus
I Åsted sogn blev der aldrig oprettet 
en fattiggård, derimod var der i 
tidens løb flere fattighuse, der var 
blandt andet et i Fauerholt, et i 
Mejling og et, der kaldtes “Ryehuset” I 
princippet var et fattighus blot et hus, 
hvor kommunen betalte huslejen 
og understøttede beboerne med 
bohave, naturalier og penge, her 
var ingen arbejdspligt. Men midt i 
1850’erne byggede sognet også et 
hus til formålet.

I forstanderskabets forhandlings-
protokol for 1855 kan man læse 
følgende: “Man blev enig med Thomas 
Christensen Krogh om, at han for 
den sum 90 Rd. skal afhænde en 
byggeplads med tillæggende ager til et 
nyt fattighus, som er os forevist og er 
afsat med den nye vej for østen og den 
gamle vej for vesten og som nærmere 
bliver at opmåle på arvefæste i så langt 
et åremål, som er lovmedholdeligt og 
med forpligtelse at forny kontrakten, så 
snart dette åremål er omme ...”

Ifølge regnskabet for 1856 blev 

udgiften til byggeriet 695 Rd. og 12 
skilling. For to gamle huse, der nu 
blev overflødige, fik man henholdsvis 
47 rigsbankdaler, 5 mark, 8 skilling og 
32 rigsbankdaler, 5 mark.

Det nye hus skulle være 20 alen (12,4 
m) langt og 12 alen (6,24 m) bredt 
(ca. 77 m2), og der blev indrettet fem 
boliger deri, samt et kornkammer 
på loftet. Af en senere inventarliste 
(se næste side) fremgår det, at 
der var indrettet fem lejligheder 
regnet ud fra antallet af kakkelovne. 
Ved folketællingen 1860 måtte 18 
personer - heraf seks børn i alderen 
1-14 år - deles om pladsen, så der 

var ikke meget bevægelsesfrihed til 
nogen.

Ved folketællingen i 1880 havde 
fattighuset 11 beboere, det var 
dog ikke alle beboerne, der var 
fattiglemmer, i det man nu havde 
ansat en husholderske, en 51-årig 
enke med to døtre på henholdsvis 
10 og 18 år. Den ældste gik på 
dagleje. De øvrig beboere var for 
hovedpartens vedkommende godt 
oppe i årene, og har øjensynlig ikke 
selv været i stand til selv at stå for 
den daglige husholdning. Dermed fik 
stedet på det nærmeste karakter af 
alderdomshjem. 

Fattighuset i Åsted, år ukendt
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I en inventaropgørelse for Åsted 
fattighus fra 1876, blev det beskrevet 
således: 
• 5 Kakkelovne, 5 Borde 4 Stole, 9 

Senge med Klæder
• 3 Gryder, 1 Grubegryde, 1 Bærekar, 

2 Spande
• 3 Stueuhre, 2 Øltønder og 1 

Dejgtrug

Det kan overraske, at der findes så 
luksuriøst inventar som stueure!
 
1880 var befolkningstallet i 
sognet steget til knap 1200, heraf 
var 428 børn (0-14 år) = 36,5%. 
Gennemsnitsalderen var 25,5 år, 
der er altså tale om en meget 
ung befolkning, hvilket først og 
fremmest skyldtes den formindskede 
børnedødelighed. 521 personer = 
45 % var født uden for Åsted sogn, 
og af disse var 15 udlændinge. 
Disse tal er overraskende store i 
forhold til fordelingen i tidligere 
folketællinger. Markant er det 
også, at 62 personer står anført 
som håndværkere, i 1850 var det 
blot 22. Antallet af modtagere af 
fattighjælp ligger forholdsvis fast på 
omkring 30 voksne i hele perioden, 
men da befolkningstilvæksten er så 
stor, bliver der med tiden alligevel 
forholdsvis færre fattige.

Trafikvæsenet
Fra 1868 og frem figurerer der 
årlige udgifter til kommunens veje, 
beløbene er beskedne, men der 
bliver dog gjort noget, i lang tid 
ligger den samlede udgift fast på 24 
rigsdaler årligt, men som det men i 
følge regnskaberne for vejvæsenet, 
fik man sandelig også noget for 
pengene. For blot 2 Rd. fik man 
således opført en stenkiste (en bro, 
der fører vand under en vej) ved 
Skærum. For øvrigt blev der brugt 
lokal arbejdskraft. At man var blevet 
klar over nødvendigheden af at holde 
vejene i god stand og dermed på 
betryggende vis kunne komme rundt 
i sognet fremgår af nedenstående 
notat fra et sognerådsmøde i februar 
1868:

“Det daglige tilsyn med bivejene 
besluttedes således: Ole Nørgaard 
vejene nr. 9 og 11. Hans Nielsen nr. 2 
og 10. Jens Højmark nr. 12 og af nr. 1 
fra chausséen til Skjortholtvejen L. C. 
Pedersen af nr. 1 fra Skjortholtvejen 
til Skjærum bro og af nr. 8 fra nr. 4 til 
nr. 1 Jens Sørensen. Nr. 4 og af nr. 8 
(til Skjærum sogn) fra Skjortholt til 
Skjærum sogn Anders Chr. Christensen. 
Nr. 8 fra Lendum til Åsted sogn nr. 5 og 
nr. 7 Nicolai Nielsen. Nr. 13 fra nr. 1 til 
Tolne sogn og nr. 6  og Jacob Jørgensen 
nr. 1 fra Skjærum bro til Graakjærs 
Bro. En fortegnelse vil blive at affordre 
sognefogederne over fordelingen af 
skifterne og tildeles hver især for sine 
distrikter.”

På landsplan var der i disse år 
en heftig aktivitet med hensyn 
til samfærdselsmidler. I 1871 
gennemførtes således den sidste 
etape af den jyske længdebane 
helt til Frederikshavn, og der blev i 
den forbindelse etableret station i 
Kvissel. Hermed var Åsted sogn sat i 
forbindelse med det øvrige land.
 

Nye tider
Tiden op mod århundredskiftet var 
præget af mange nye banebrydende 
tanker og idéer - for eksempel 
andelsbevægelsen. En anden 
nyskabelser var højskolerne, der 
byggede på Grundtvigs tanker om 
folkeoplysning. I 1875 opførtes en 
højskole i Kvissel under ledelse af 
forstander cand. phil. Viborg. 

At vejenes tilstande 
ikke var alt for god, 
ses tydeligt på dette 
foto, som nok er fra 
sidst i 1800’tallet. 
Her er vi endda 
indenfor bygrænsen 
i Kvissel, på landet 
har det givetvis stået 
betydeligt værre til.

Elever og lærere ved Kvissel Højskole 1895
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Hvem? Spejderne selvfølgelig!

Vi glæder os til at modtage dig til 
sjove og spændende oplevelser 
sammen med dine kammerater her i 
Ravnshøj-Skærum Spejdergruppe.

Du kan være spejder hos os, lige fra 
du starter i 0 kl. til du bliver voksen.

En gang om ugen mødes vi, hvor 
vi fx tænder bål, laver mad over bål 
- selvfølgelig også pandekager og 
snobrød, saver og hugger brænde, 
 
 

oplever naturen gennem årstiderne, 
binder knob og stik og meget, meget 
mere.

Når der er lært noget nyt, bliver der 
efterhånden fyldt med mærker på 
spejderuniformen. 
Hver sommer har vi en weekendlejr, 
og hen over året har vi også 
overnatninger i vores spejderhytte.

Lyder det som noget for Dig at blive 
spejder, så kom og vær med!

SÅ eR vi klaR igen
Af spejderlederne  

Grupper Mødetid Mødested Ledere / Kontakt
Bævere Hver tirsdag 

Kl. 17.30-19.00
Skærum*:  Den 
SIDSTE Tirsdag 
HVER måned 
Ravnshøj*: resten 
af måneden

Diana: 21730931
Malene: 27850329
Lone: 30481957
Ulla: 60719340

Ulve Hver tirsdag 
Kl. 17.30-19.00

Skærum*: Den 
SIDSTE Tirsdag 
HVER måned
Ravnshøj*: resten 
af måneden

Camilla: 50505301
Peter: 30550424 
Lone: 30481957
Ulla: 60719340

Junior-/Store 
spejdere

Hver mandag
Kl. 18.00-20.00
SIDSTE møde HVER 
måned
Tirsdag Kl. 17.30-
19.00

Skærum*: Den 
SIDSTE Tirsdag 
HVER måned m/
Bævere og Ulve
Ravnshøj*: resten 
af måneden

Anders: 25302177 
Nicolai: 27515172
Johnni: 51969630

*=Medmindre, 
selvfølgelig, at 
der er arr. Andet, 
men læses i 
programmet.

I 1892 var han imidlertid i høj 
grad kommet på kant med 
lokalbefolkningen på grund af sine 
politiske holdninger. Det, der fik 
bægeret til at flyde over, var, at han 
afholdt basar på højskolen til fordel 
for Københavns befæstning.

Viborg afløstes af forstander Hagbard, 
der efter få år på posten afløstes af 
Ole Stevns, under hvem skolen gik 
godt i en årrække. 
Højskoleelever fra hele landet havde 
takket være banen let adgang 
til Kvissel Højskole, men den fik 
naturligvis også stor betydning for 
den lokale ungdom. To fremtrædende 
personer fra sognet fik her tilegnet 
sig vigtig læring, inden de for alvor 
 

påbegyndte deres voksenliv, nemlig 
Christian Thomsen, Vestergaard i 
Åsted og Ole Olesen, Nymark.

Med jernbanen indledtes en ny 
æra ikke mindst for landbruget, 
der pludselig fik langt lettere ved, 
dels at afsætte sine produkter, dels 
at hjemtage kunstgødning, kalk, 
kraftfoder med mere og dermed 
intensivere driften. 
Naturligt nok fik hele sognet glæde 
af banen, men især Kvissel blev 
begunstiget. Springet fra landsby til 
stationsby var enormt og kom til at 
præge ikke mindst byens handelsliv, 
i mange år der efter, var det her først 
og fremmest her, udviklingen fandt 
sted.

Fortsættes

Kvissel station med rangerterræn. De to bygninger i billedets venstre side er 
svinefolde, hvor landmændene kunne opstalde deres grise, indtil toget kunne 
fragte dem videre til auktioner eller til slagterierne i Hjørring eller Frederikshavn. 
Disse etableredes dog først i henholdsvis 1884 og 1901.
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Skærum Voksenforening - efterårsprogram 2016

13. september kl. 13.30  Afgang fra Skærum Aktivitetshus i egne biler til   
     besøg i Milbakhaven, Handsbæksvej 62, 9740   
     Jerslev. 
     En hyggelig landbohave med mange blomster
27. september kl. 14.00 Tage Carlsen fortæller om sin hobby
11. oktober kl. 14.00        Kostvejledning –”Læg liv til lårene” v/Else Dahl   
25. oktober kl. 14.00         Hyggeeftermiddag 
8. november kl. 14.00  Bankospil 
22. november kl. 14.00 Hyggeeftermiddag   
6. december kl. 13.00  Julefrokost

Ravnshøj Centret Program for efteråret 2016

Banko Spil   20/9, 18/10 Alle dage kl. 13 (undtagen 18/10)
Aftenbanko    kl. 17.30, 15/11 og 13/12                                       

Sommerudflugt     onsdag 17/8 bussen kører fra Ravnshøj kl. 11, og kører  
    fra Kvissel kl. 11.05. Der er frokost, som medbringes fra
     Centret, og senere eftermiddagskaffe ved Års, og senere 
    er der aftensmad hos Simested Kro. Prisen er kr. 200 for 
    medlemmer og kr. 250 for ikke medlemmer. Tilmelding 
    til Esther 9848 4365 eller 2076 2312. 

Fællesspisning              Tirsdag 6/9 kl. 18 suppedag – pris kr. 75                                     
    Tirsdag 8/11 kl. 18 Mortensaften – Pris 75                                       
    Lørdag 3/12 kl. 12.30 Julefrokost – Pris kr. 75                                          
    Tilmelding til Esther 9848 4365 eller 2076 2312 senest 
    5 dage før

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder fortsat

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

Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program for efteråret 2016
Banko spil  Torsdag 1/9, 6/10, 3/11 og 8/12  Alle dage kl. 13 
Fællesspisning Torsdag 1/9 kl. 11.30. Pris kr. 75,- Tilmelding senest 28/8 til 
   Inga 6165 4475 eller Birte 2588 7709                                       
   Søndag 9/10 kl. 12. Pris kr. 75 for Lettere anretning samt 
   kaffe og kage. Tilmelding senest 6/10 til Inga 6165 4475 eller 
   Birte 2599 7709. Kl. ca. 14 kommer Syngepigerne fra Taars og 
   underholder
   Torsdag 8/12 julefrokost kl. 11.30. Pris kr. 75,- Tilmelding 
   senest 4/12 til Inge 6165 4475 eller Birte 2588 7709 
Kør selv tur      Søndag 18/9 kl. 13.30 fra Fritidshuset. Pris kr. 50 ”Ud i det blå” 

   Tilmelding senest 15/9 til Inga 6165 4475 7 Birte 2588 7709 
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 
Petanque  Foregår hver mandag kl. 10-12 ved Fritidshuset og slutter 
   omkring oktober.



 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 mandag den 31. oktober 2016

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


