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HUSK
STOF TIL NÆSTE NUMMER 
SKAL VÆRE INDLEVERET 
FREDAG DEN 23. JANUAR 2018.

Børnene på billedet prøver, om det 
er muligt gennem nøglehullet, at 
se noget af det der sker i den anden 
stue. 
Er juletræet så stort som sidste år. Får 
man den julegave man så brændende 
ønsker sig. Forventningerne er store, 
det er meget spændende. 

Men også voksne har forventninger 
til den kommende højtid. Familierne 
har forskellige traditioner for at fejre 
julen, og søge sammen. Det er tid for 
selskabelighed med voksne børn og 
anden slægt.
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FRa Redaktionen
KOMMER TID 

At forår bliver til
efterår -
det kommer af
at tiden går.

At også vinter
bliver til sommer -
det kommer af 
tiden kommer.

Sådan skriver Piet Hein om 
årstidernes skriften. Og snart skifter 
også året.

Fra redaktionen ønsker vi alle læsere 
en glædelig Jul og et godt Nytår. 

Tak til bladets annoncører og alle som 
har bidraget med ideer og artikler til 
bladet.

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn                          Stubfræsning

v/Lisbeth Hansen
Hjøringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn  Vaskeri Stubfræsning

Nær mæ tår i stu`rtooi å je`j, 
der snakker i søwwn, ka maj 

få ham te å sår sæ på åtlj 
de maj spør ham om.
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Som noget nyt har KRIF startet 
E-sport for børn og unge. 
Det foregår i Hallens Cafeteria hver 
onsdag fra kl. 17.00 – 19.00. 

Alle børn (fra 3. klasse) og unge kan 
deltage. Det eneste man skal er at 
møde op med sin egen PC.  

Indtil videre er det gratis at deltage. 
Magnus er tovholder og sørger for, at 
der er styr på det tekniske, og at man 
har det rart sammen. 

“E-sport bliver mere og mere populært 
– og det har fået god opstart her i 
lokalområdet”, fortæller Magnus.

e-SpoRt
Af Jørgen Steengaard

A hår wænt mæ te å 
rees mæ klåkken fijjer 

om såmmern.   
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Onsdag den 22. nov. afholdtes valg til 
Distriktsudvalget. 
Resultaterne blev følgende:

Aasted 
Repræsentant: Jette Guldsmed 
Thomsen 
Suppleant: Jette Uggerhøj, 

Ravnshøj
Repræsentant: Lene Nielsen 
Suppleant: Jørgen Steengaard

Kvissel
Repræsentant: 
Suppleant: 

Skærum
Repræsentant: 
Suppleant:

Tillykke med valget. 

Hvad er så Distrikts-
udvalgets opgave?

Distriktsudvalget består af 
3 byrådsmedlemmer og én 
repræsentant for hvert lokalområde. 

På nuværende tidspunkt er der 24 
repræsentanter. Udvalget mødes 6 
gange om året. 
Formålet er:
• Være bindeled mellem 

oplandsbyer og byråd.
• Skabe dialog og tværgående 

samarbejde om kommunens 
distriktspolitik.

• Skabe forudsætninger for 
udvikling, aktiviteter og bevaring 
af kommunens oplandsbyer.

• Arbejde for at fremme samarbejdet 
mellem kommunens oplandsbyer 
og mellem kommunens 3 største 
bysamfund

• Uddele midler som 
medfinansiering til projekter i 
oplandet. 

Udvalget fordeler årligt kr. 600.000.

Valg til kommunenS 
diStRiktSudValg
Af Jørgen Steengaard

Wi fæ`k æ hi`l stæl 
te wå brøllop.
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Multiområdet i Ravnshøj blev, efter 
intenst arbejde af foreninger og 
borgere i Skærum, Kvissel, Ravnshøj 
og Aasted, indviet fredag d. 17 
november kl. 13.00.

Borgmester Birgit Hansen indviede 
området og sagde bl. a.:
“Det er virkelig godt gået og der er 
en god grund til at klappe jer selv på 
skulderen for det gode resultat.

Vi har det udgangspunkt, at de der 
kan selv, skal selv, og det har i bevist 
rigtigheden i.
I har villet det her og det er lykkedes så 
godt. 
Da det kneb med midler på grund af 
ekstraordinære omkostninger var vi 
klar til at give det sidste”.

opland i beVægelSe
Af Ove Christensen

Indvielsen

Skateboard

Shelters

Multibane med kunstgræs Til undervisning
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Sidst men ikke mindst vil vi gøre 
opmærksom på, at vi igen i år 
kommer ud og sælger julekalendere, 
så tag godt imod vore medlemmer. 

HUSK du er altid velkommen til at 
kontakte bestyrelsen hvis du har 
spørgsmål og andet godt. 

Følg Opland i bevægelse på facebook
https://www.facebook.com/
groups/412410788958018/
 
Følg KRIF på facebook 
https://www.facebook.com/krif.dk/

Vi glæder os til at se dig :)

nyt FRa kRiF
Af Lene Nielsen

Indesæsonen er i fuld gang i KRIF. 
Gymnastiksalen emmer igen af fuld 
aktivitet, mandag med linedanse, 
tirsdag med forældre/barn-hold, 
onsdagen byder på både dagmotion 
og MBL, torsdag indtager piger og 
drenge salen med musik, spring og 
dans. Lørdag tilbydes der drengetons 
til de superaktive drenge. 

Ja der er virkelig mulighed for at få 
sved på panden. Der er plads til flere 
på holdene, så hold dig endelig ikke 
tilbage. 

Håndbold og badminton indtager 
hallen for ungdommen. Vi har i år 
et enkelt hold med i turnering. På 
badmintonsiden har vi også seniorer 
som nyder det sociale spil. En aften 
om ugen møde en flok voksne 
drenge og hygger med floorball. Vi 
har i år desværre været nødt til at 
trække et håndboldhold pga. for få 
spillere, men vi forsøger igen næste 
sæson. 

Der er også blevet plads til 
indefodbold og futsall træning i 
hallen. For begge dele vil der blive 
hjemmestævne i hallen i løbet af 
vinterhalvåret. 

KRIF har over længere tid været 
med omkring projektet Opland i 
Bevægelse. Vi ser frem til at kunne 
benytte den nye multibane som 
om ganske få dage er færdig. Så vil 
der også vise sig mulighed for nye 
tiltag. KRIF har via samarbejdet med 
ROCK på Knivholt lagt et flot beløb til 
banen. 

Sammen med spejderne har den 
forgangne weekend budt på det 
traditionelle Halloweenløb. Her 
er det et stort samarbejde med 
skole og børnehave omkring 
græskarudskæring. 
I år deltog ca 200 i løbet. Vi 
håber vi igen til næste år kan få 
arrangementet på programmet. Vi 
har dog brug for nogle ekstra hænder 
under selve afviklingen, så har du 
lyst til at være med hører bestyrelsen 
gerne fra dig. 

Vi ved allerede nu at vi den 9. juni 
igen skal have Rock på Knivholt, så 
sæt X i kalenderen og endnu bedre 
fortæl os at du gerne vil give en hånd 
med.  
I 2018 bliver det aktuelt over 2 dage 
idet søndag den 10. juni vil byde 
på en familiekoncert med Rasmus 
Seebach. Billetter til begge dag er 
allerede i salg. 

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



14 15

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.

I år gik sommerlejren for de største 
spejdere sydpå til Sønderborg hvor 
vi deltog i den største spejderlejr på 
dansk jord nogensinde. 
Knap 40.000 spejdere deltog i lejren 
og fra Ravnshøj/Skærum gruppe var 
vi tre spejdere og to ledere af sted. 

Dette gjorde at vi igen i år boede 
sammen to andre grupper Hørby og 
Østervrå og boede i alt 20 stykker på 
samme plads. 
Grupperne blev blandet i teltene 
for at ryste dem sammen, vi var 
også fælles af sted på aktiviteter i 
aldersgrupperne. Der var mange 
forskellige typer af aktiviteter bl.a. 
aktiviteter hvor man tog til Dybbøl 
mølle og andre lokale seværdigheder 
for at lærer om den del af 
Danmarkshistorien der udspillede sig 
i Sønderjylland. 

Der var også aktiviteter til søs hvor vi 
deltog i en tur med spejderskibet og 
nogle var ude at sejle i megin joller. 
En aktivitet hvor vi alle var afsted 
samtid var da vi prøvede verdens 
længste hoppeborg, den er ca. 272 
meter lang og er udformet som en 
forhindringsbane. 
Det var en stor oplevelse at deltage i 
åbnings- og afslutningslejrbålet hvor 
stort set alle deltagere var samlet på 
samme plads. Den store lejrbålsplads 
blev også brugt til arrangementer 
i forskellige aldersgrupper, for de 
mindste blev der vist en Disney film 
på storskærmen, for de unge spejdere 
mellem 12 og 17 var der musik og 
fest. For dem på 18 og derover var der 
musik og underholdning i form af Jan 
Hellesøe. 

ÅRetS SommeRlejR 
Af Nikolaj Tegllund
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Området bag skolen, hvor shelter 
og bål hytte er placeret, er en ren 
naturperle. 
En smukt beliggende sø, et rigt dyreliv 
og mange forskellige planet. Skolen 
bruger området i naturfag. I år har 
børnene haft  glæde af Krible Krable 
projektet, som vi i øvrigt tidligere har 
omtalt i Skrå´ en. 

Shelterne er bygget, så de både kan 
bruges i forbindelse med overnatning 
og til undervisningsformål. Når 
børnene f.eks. skal undersøge insekter 
nærmere, så er det rart, at de kan 
sætte sig ind i shelteren. 

Der kommer flere og flere cykelturister 
(cykelruten går gennem byen), og 
det er derfor rart at disse gæster kan 
tilbydes overnatning. 
Der vil i løbet af foråret blive etableret 
toilet på området. 

Krible Krable projektet fortsætter også 
til næste år. De planter som blev sat 
i år flyttes til nogle rør som sættes 
ned bag jordvolden. Det er også bag 
jordvolden, at der til foråret placeres 
flere ”insekthoteller”. 

ShelteR
Af Jørgen Steengaard

Og lige et ekstra billede fra den nye skaterpark
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Så går året på held. Vinteren har 
sneget sig ind og det føles som om, at 
sommeren har været her alt for kort 
igen i år.

Vi har i samarbejde med Kvissels 
Venner tre arrangementer, som skal 
afholdes inden vi skriver 2018.

Vi starter med det årlige julemarked. 
Det bliver i år afholdt søndag den 19. 
november kl. 10-16.
Her vil lokale have stande hvorfra de 
vil sælge deres kreationer.

Ugen efter er der banko. Her vil 
vi afholde det årlige bankospil i 
fritidshuset.
Det er søndag den 26. november kl. 
13.
Her vil det være muligt at købe kaffe 
og the, samt kage og ostemad

Første søndag i advent er der 
juletræstænding på torvet.
Søndag den 3. december kl.16.
Her har vi fået en lokal til at afholde 
talen. Taleren i år bliver Jytte Høyrup.
I første kvartal vil der blive afholdt 
generalforsamling.

Jeg vil gerne takke alle de folk, som 
har støttet os i løbet af året. 

Vi håber, at folk vil støtte mere op 
omkring de arrangementer, der bliver 
lavet i det kommende år. Vi er en lille 
by, der kan meget, hvis vi alle står 
sammen.

Tak for året der er gået.

kViSSel boRgeRFoRening
Af Marianne Hansen ESKEBÆK GRØNT

ESKEBÆK GRØNT
Hjørringvej 295, Mejling

 9900 Frederikshavn
        

Tlf.: 61 30 14 85

KIG IND VI HAR ÅBEN 09-19 
ALLE DAGE

I gårdbutikken, som nu er i laden,  har 
vi æg, ØKO kartofler og grøntsager.

NYHED:
Vi sælger nu også ØKO 

kornprodukter - saft - kaffe - ris - 
marmelade - chokolade og meget 

mere.
Bøger og sjove kort er også kommet 

på hylderne. 
Så kom og kig...

I år er vi igen at finde til
JULEMARKED PÅ KNIVHOLT

den 9. & 10. december 2017
Her sælger vi bl.a. ØKO grønsager, 

bøger og marmelade mm.

A hår tabt i knap i båwsen.
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julemæRkeR
Af Orla Thomasberg

Der en tradition for julemærker, de 
sættes på et brev og gør brevene lidt 
mere festlige, men de er meget på 
retur, brevene altså. Der var en anden 
slags julemærker, som vi ikke bruger 
i dag, men tilbage i 16-1700 tallet, og 
senere var de vigtige. 

Det var de julemærker der kunne 
fortælle bonden, hvordan vejret ville 
blive i det nye år. Og netop omkring 
jul og nytår var tiden, hvor bonden 
kunne søge, at få noget at vide om, 
hvordan det ville gå.

Juledags morgen skar bonden 12 
mærker i loftbjælken, et for hver 
måned i det kommende år. Det første 
mærke handlede om januar i det 
kommende år. Mærke nummer to om 
februar osv.

Omkring hver mærke tegne han nu 
en cirkel med kridt, og var vejret 
tungt og skyet lod han cirklen være, 
men klarede det op i løbet af dagen 
slettede han noget af cirklen. Han 
fortsatte nu at notere hver dag. Efter 
12 dage havde bonden et billede af, 
hvordan vejret blev i det kommende 
år. Og nu kunne han planlægge sit 
arbejde med såning og høst, og 
andet markarbejde.

Det eneste der kunne ændre 
spådommen, var vejret Skt. Pauls dag, 
den 25. januar. Hvis den 25. januar 
bød på solskin, så var det så godt som 
sikkert, at bonden fik en god høst – 
også selv om julemærkerne havde 
sagt det modsatte. Ifølge de gamle 
hed det nemlig at ”Pouls dag driver 
alle julemærker ud”.    
 

Containerpladsen

Der blev holdt indvielse af 
vores flotte, nye hus/hytte på 
containerpladsen den 23/9. 
Det blev en rigtig hyggelig lørdag 
formiddag med taler af Jesper Larsen, 
Finn Larsen og Arne Haugaard.
Der blev serveret pølser med brød, og 
hvad der ellers hører til ved sådan en 
indvielse. 

Sylteaften

Tirsdag den 19/9-17 blev der afholdt 
den årlige sylteaften. Det samlede 
som sædvanlig rigtig mange 
sylteglade kvinder, som meget gerne 
ville sylte og hygge sig sammen med 
flere andre.
Det var igen Anni Storm, som havde 
taget initiativ til denne hyggelige 
aften, og alle var indbudt såvel øvede 
som nybegyndere – nybegyndere 
som måske ikke var vant til at sylte – 
kunne få hjælp.
Aftenen sluttede med kaffe, 
hjemmebagt brød og smagen af det 
nylavede syltetøj/marmelade.
Som sædvanlig - en hyggelig aften, 
og der bliver set frem til næste års 
sylteaften. 

Skærum Vandværk

Den 20/10 blev der holdt 
”pluksammen dag” ved Skærum 
Vandværk. Det trak en hel del glade 
mennesker, som fik ryddet rigtig 
pænt op omkring Vandværket – alle 
var tilfredse med resultatet.

nyt FRa SkæRum
Af Alice Schneider
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lokal-kalendeRen - øVRige
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program for 2017/2018

Banko    Torsdage 14/12 + 4/1 + 1/2 - alle dage kl. 13

Fællesspisning   Torsdage 14/12 kl. 11.30 julefrokost. Tilmelding til Inga  
    6165 4475 eller Birte 2599 7709

Fællesspisning   Torsdag 22/2 2018. Gule ærter med tilbehør - ca. kl. 18 

Generalforsamling Torsdag 22/2 2018 – ca. kl. 19.30
 
Bowling    Hver onsdag kl. 10-11. Tilmelding til Inga 6165 4475
 

Ravnshøj Centret Program for 2017/2018

Bankospil    Tirsdage 12/12 + 16/1 + 20/2 - alle dage kl. 13

Fællesspisning   Lørdag 9/12 julefrokost kl. 12
    Mandag 5/2 gule ærter kl. 18
    Tilmelding til Esther 9848 4365 eller 2076 2312

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Mejerivej 4.
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 
Bævere kl. 17.30-19.00
Ulve kl. 17.30-19.00
Junior- og spejdere kl. 18.00-20.00
Mødested: Ravnshøj, hvis andet ikke er nævnt i programmet, som kan ses på: 
http://kfum-ravnshoej-skaerum.gruppesite.dk
Facebook: Ravnshøj-skærum spejdere

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
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 23. januar 2018

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


