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Forsidebilledet denne gang, er af en 
Bjergand, egentlig en dykand, der 
hører til i havet langt mod nord ved 
Norge. Den er en fortrinlig dykker 
også i høj sø. 

Bjerganden er meget sjælden, som 
ynglefugl i Danmark, men en talrig 
trækgæst. Der kommer hertil i meget 
store flokke. De ligger dog ofte så 
langt til havs, at man ikke kan se dem. 

Men i for eksempel Lillebælt og 
Limfjorden har man som regel 
mulighed for at se Bjerganden, også 
i Smålands farvandet kan der være 
mindre flokke. Selv om det er en 
fugl der hører til havet, ruger den på 
holme i ferskvand.
Det er som vanligt en skitse fra Jens 
Larsens samling vi har fået lov at vise.
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FRa Redaktionen
De små glæder i oplandet 
som betyder så meget

En dag midt i maj skulle jeg hjem fra 
Aalborg. Det tog sin tid. Kø gennem 
byen og kø på motorvejen. Holder 
man i kø, så har man tid til at tænke 
over tilværelsen – og det er da 
også det eneste positive, man 
kan sige om det. 
Jeg kunne ikke lade være med at 
tænke på, hvor dejlig tilværelsen 
er ved at bo i oplandet. 
Kø har vi ikke meget af – til 
gengæld har vi en pragtfuld 
natur med et rigt dyreliv og en 
fauna som er aldeles smuk på 
netop denne tid af året. 

Det er da en glæde at se de 
lysegrønne bøgegrene, fuglene der 
synger, rådyrene eller ræven der 
lusker i krattet. 

Små glæder, ja, men de betyder så 
meget. 

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
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Bestyrelsen have indkaldt 
generalforsamlingens medlemmer 
til Formiddagskaffe og lune boller  til 
starten på generalforsamlingen. Der 
mødte 17-18 personer op og nød 
kaffen og de fremlagte boller med 
pålæg.

Da kl. nærmede sig kl. 10 startede 
formanden (Esther Graven) til 
generalforsamlingen og da 
generalforsamlingens medlemmer 
ikke havde et tilbud på dirigenten, 
valgte bestyrelsen Else Thomsen som 
dirigent. Hun takkede for salget og 
konstaterede, at indkaldelse var sendt 
i god tid – og gik derefter over til 
dagsorden.

Formanden fortalte om de daglige 
begivenhedder, der var sket i årets 
løb. Hun talte om sommerfesten i 
haven, hvor der var købt et godt nyt 
telt, som blev sat op af venner og 
bekendte og med stor hjælp med 
samme blev nedsat igen.  Hun fortalte 
også om den store sommertur, som 
var til stor lykke for deltagerne.

Generalforsamlingen godkendte 
beretningen.

Herefter overgik man til Kassererens 
(Lene Primdajl) beretning om 
det modtagne beløb og diverse 
udgifter i årets løb.. Det viste sig, at 
årets resultat var på kr. 16.336,10, 
hvor også kortklubbens 0overskud 
indgik. . I alt viste det sig, at Ravnshøj 
Centret havde kr. 120.631 kr. til brug 
fremover. 

Generalforsamlingen godkendte 
årsregnskabet.

Under punktet ”Indkomne forslag” 
var der ikke modtaget forslag 
fra medlemmerne, hvorefter 
generalforsamlingen gik videre 
til punktet om valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer.

På valget var der foreslået et nyt 
medlem Lene Primdal, som blev valgt. 
Alle øvrige valg blev gennemført.

Herefter overgik generalforsamlingen 
til valg af suppleanter: Her blev Grete 
Olesen og Bente Kristensen valgt.

Til punkt ”Valg af 2 
bilagskontrolanter” blev de 
bestående medlemmer valgt.

RavnShøj CenteRetS venneR 
GeneRalFoRSamlinG 2017
Af Nina Hoel, Kvissel

Herefter overgik man til Eventuelt: 
Egnsarkivet skal deltage i rengøring 
af huset (som bliver rengjort af 
Lisbeth fra Mejling Landhandel). 

Herefter kunne dirigenten takke 
for en god generalforsamling med 
dejlig god og orden, hvorefter 
formanden sagte tak for hjælpen 
med diverse beslutninger – og 
takkede generalforsamlingen for den 
store støtte og hjælp i de fremtidige 
opgaver.

Den nye bestyrelse består nu af:
Formand Esther Graven
Ole Graven – Betty Sørensen
Lene Primdahl – Bente Muhlig
Else Jensen – Bodil Nielsen
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Naturvejlederforeningen har i 
samarbejde med DR Ramasjang, og 
med støtte fra Nordea-fonden, endnu 
engang gjort maj måned, til en 
landsdækkende Krible Krable-måned. 
Her opfordres indskolingsklasser, 
SFO´er, daginstitutioner og 
børnefamilier landet over, til at 
komme ud i naturen – på smådyrs-
jagt i den nære natur, til lands, til 
vands og i luften!

Mere end 700 daginstitutioner, skoler 
og SFO´er landet over, har allerede 
tilmeldt sig til Krible Krable.
Det betyder at de i maj måned 

arbejder med Krible Krable som tema. 
I 2016 deltog mere end 39.000 børn 
og voksne i projektet, og i år håber 
Naturvejlederforeningen på endnu 
flere deltagere. 

Dygtige naturvejledere landet 
over bakker også op om Krible 
Krable måneden, og tilbyder bl.a. 
Krible Krable-arrangementer for 
daginstitutioner, skoler, SFO og 
børnefamilier, samt kurser og 
workshops for pædagoger og 
lærere. Ideen med projektet er, 
at børn og voksne gennem små 
naturundersøgelser, leg og læring 

får øjnene op for, at den 
bynære natur er fuld af 
liv - naturen er lige uden 
for døren, uanset hvor vi 
bor!

Ravnshøj Skole 
er tilmeldt Krible 
Krable. Med hjælp fra 
lokalsamfundet har 
skolen etableret en 
biotop i et naturskønt 
område tæt ved skolen. 

En biotop er et levested for planter og 
dyr. 

”Vores biotop har jordforhold som 
er velegnet til planter der tiltrækker 
insekter og smådyr. Og det er netop 
disse små spændende dyr, som vi i 
forbindelse med bl.a. naturfag vil lære 

børnene mere om. 

72 børn i den 
aldersintegrerede 
indskoling plantede i 
sidste uge 288 planter. 
Børnene er aktive i at 
sørge for, at planterne 
bliver passet. Så nu venter 
vi spændt på, at planterne 
vokser sig store, og at en 
masse smådyr finder vej 
til dem, ” fortæller Heidi 
Thorning Jensen, lærer 

ved Ravnshøj Skole.

”Visionen med Krible Krable er, at børn, 
uanset om de bor i byen eller på landet, 
bliver inspireret til at undersøge og 
udforske den nære natur og smådyrene 
i den, gennem spændende aktiviteter, 
nysgerrighed, leg og læring. 

Krible Krable ruller igen ind over Danmark  
- og Ravnshøj Skole er med

Af Jørgen Steengaard



10 11

Mange tror, at det kræver en 
hel masse remedier og viden, 
for at man kan gå i gang med 
at undersøge naturen. Men 
det handler egentlig blot om 
at kaste sig ud i det, bruge let 
tilgængelige materialer og så 
gå ud på smådyrs jagt! 

Det kan man gøre ved at vende 
sten og stubbe, ryste grene, 
eller fiske med net i et vandhul, 
for at se hvad der er af smådyr 
under vandoverfladen”, fortæller Rikke 
Laustsen, Naturvejlederforeningens 
projektleder for Krible Krable.

Hjertestarter 
opsat ved 
Lægehuset på 
Mejlingvej 3 
i Kvissel
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Bondegaardsvej 24  .  Skærum  .  9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 34 55  .  Mobil 20 29 34 55  .  Fax 98 47 32 34

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.

Kvissel Pensionistforening indkaldte 
til Generalforsamling den 23. februar 
2017, og der blev indledt med en – 
som sædvanlig – storartet middag,  
Gule Ærter med flæsk og pølse – og 
hvad dertil hører. Det var en rigtig 
dejlig middag, og medlemmerne gav 
udtryk for det ved at spise både 2 og 
3 portioner.
Efter middagen, blev der afholdt 
generalforsamling med en 
obligatorisk dagsorden.

Formand Birte Jensens årsberetning 
blev enstemmigt godtaget. 
Kassereren (Inga Mygind) 
fremlæggelse af regnskabet blev 
også enstemmigt vedtaget.
Herefter gik generalforsamlingen 
til punktet om nye bestyrelses-
medlemmer  – Alle blev valgt 
enstemmigt. Der blev også valgt 
suppleanter og bilagskontrollant.

Alt i alt må jeg nok sige, at det var 
en god generalforsamling med 
stor ros til bestyrelsen, som har 
gjort et fabelagtigt arbejde for 
medlemmerne, både når der er 
banko- med meget fornemme 
gevinster, Fællesspisning med 
fantastisk god mad, og når der er 
”fælles køre-ture” med spændende 
oplevelser og glade ”chauffører” og 
glade medlemmer, for ikke at tale om 
de fornøjelige sportsarrangementer 
Bowling og Petanque.

Bestyrelsen består nu af følgende:
Formand Birte Jensen
Kasserer Inga Mygind
Sekretær Kirsten Ottesen
Bestyrelsesmedlemmer Erik og Søs
Suppleanter: Lone Bollerslev og Birte 
fra Frederikshavn
Bilagskontrollant: Aase Nielsen

PenSioniStFoReninGen kviSSel oG 
omeGn – GeneRalFoRSamlinG
Af Nina Hoel, Kvissel
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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:

dyrker vi nu 
ØKOLOGISKE GRØNSAGER 

som kommer i vores 
nye lokaler, i laden.

Vi sælger stadig:
• økologisk hønsegødning i piller 
• økologisk lupingødning i piller 

• økologisk jord til højbedet

Nye kartofler er nu i butikken
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Wi sku jo æg`gentli 
søg di bæ`st pa`tætter 

uk te å s`æt.

eGnSaRkivet FoR aaSted SoGn
Af Helge Skrubbeltrang

Endnu et år er gået, og Egnsarkivet 
er i arbejdstøjet i nye lokaler på 
Ravnshøj Centret. 
I 2016 havde kommunen jo meddelt 
forbud mod brug af vores lokale på 
Ravnshøj Skole. 

På trods af vanskelige arbejdsforhold 
lykkedes det for foreningen at 
gennemføre en udstilling på Kvissel 
Station samt en meget vellykket 
udstilling i Sognehuset af malerier, 
udført af Aage Brøndum-Nielsen. 

Malerierne var  udført i perioden 1941 
-1965 og alle var med lokale motiver. 
Udstillingen var besøgt af rigtig 
mange mennesker. 
Selv om situationen ikke var ideel, 
kunne vi fortsat arbejde med at gøre 
vore arkivalier, billeder og udklip m.v. 
tilgængelige for alle på internettet.                 

Alene af billeder er der nu ca. 800 
på nettet, og nu har over 600 været 
inde for at kigge på dem. Det har så 
betydet, at vi også har fået noget til 
gengæld. Blandt andet har vi fået 
noget om Fattighuset i Aasted og 
Kvissel Teglværk. Materiale, som vi 
ikke havde tidligere. 

Se på internettet på det lands-
dækkende arkiv www.arkiv.dk, og 
søg videre på ”egnsarkivet for aasted 
sogn”.

Den 9. marts 2017 havde foreningen 
indkaldt til generalforsamling i de 
nye lokaler. 43 personer var mødt op, 
og efter generalforsamlingen fortalte 
Elsebeth Jensen om ”Hvad billeder 
fortæller”, et spændende indlæg 
med udgangspunkt i tre af Brøndum-
Nielsens malerier af Åsted  Kirke.

Det er vigtigt, at arkivet har 
opbakning fra så mange som muligt. 
Bliv medlem af foreningen, det koster 
kun 50,- kr. pr. år, og hjælp arkivet 
med oplysninger af enhver art, som 
giver et billede af lokalsamfundets 
udvikling. 

Mød gerne op i arkivet, Ravnshøj 
Centret hver torsdag mellem 14.30 og 
16.30.
 
Tænk på arkivet når der ryddes op  - 
og smid det ikke ud!
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lokal-kalendeRen - øvRiGe
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program for sommer og efterår 2017

Sommerudflugt  Torsdag 15/6 går turen med bus til Hirtshals Centret   
    med frokost i Cafeteriet og senere eftermiddags-
    kaffe. Besked er udsendt til medlemmer. 
Banko   Torsdage 7/9 + 5/8 + 2/11 kl. 13. 
    Der holdes ferie juni, juli og august
Petanqe    Hver onsdag kl. 10 - 12, når vejret er OK
Bowling   Starter op 1. oktober - herefter hver onsdag kl. 10-11  

Tilmeldinger til Inga 61 65 44 75 eller Birte 25 88 77 06  

Ravnshøj Centret Program for sommer og efterår 2017

Banko Spil   Tirsdage 20/6 (aften) og 15/8 kl 13
Hyggedag   Hver onsdag kl. 13 for Kortklub, Strikkeklub og    
    Snakkeklub
Fællesspisning  Tirsdag 20/6 kartoffeldag kl. 11.30. Pris kr. 75

Havefest   Lørdag 8/7 - besked gives senere

Tilmelding ved Esther Graven på 98 48 43 65 / 20 76 23 12 eller ved Betty 
Sørensen på 98 48 41 07

Hon er hi`lt tå`ble 
mæ de gemme`stek.

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
Skærum - Ulve hver tirsdag kl. 18.00-19.30
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 18.00-20.00

KFUM spejderne Ravnshøj 
Bævere tirsdag fra 17.30 til 19.30

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

A er bløwwen sølle te å goo`.



 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 28. juli 2017

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


