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Forsiden viser denne gang en 
Flagspætte. Den er på størrelse med 
en solsort. Flagspætten er meget 
støjende og iøjefaldende, med den 
sorte ryg og de hvide skulder partier. 
Hannen har en rød plet i nakken.
Flagspætten er udbredt og 
almindelig over hele landet. 

Flagspætten lever i sommerhalvåret 
af insekter og i vinterhalvåret af 
koglefrø. Frøene hentes ud af koglen, 
når koglen er kilet fast i en revne i et 
træ, ofte samme sted i lang tid.
Bunker af kobler under træet 
viser, at her er det vi kalder et 
“spætteværksted”.

Flagspætten besøger gerne 
foderbrættet, men her er 
den meget sky og gemmer                                            
sig straks bag en træstamme.
Tegningen har vi fra Jens Larsens 
hånd. 
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a wæ i`n tal po dem.
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FRa Redaktionen
Har vi noget at skulle have 
sagt?

Ikke spor når det gælder vejret. 
Sommersol har det været så som 
så med - det er lige før, at vi skal 
spise C-vitaminer. Alligevel er det 
rart at se, at mange har haft gode 
sommeroplevelser. 
Ravnshøj Borgerforening lavede 
en sommerkonkurrence, hvor man 
kunne indsende sommerbilleder 
og vinde en flot præmie. Der blev 
indsendt mange billeder med gode 
sommeroplevelser.

Derimod har vi noget at skulle 
have sagt, når det gælder vores 
lokalområde. 
I november er der valg til 
Distriktsudvalget. Hver lille oplandsby 
har mulighed for selv at vælge en 
repræsentant til udvalget. Det vil 
være en god idé allerede nu at 
begynde at tænke på det.   

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

De war både sø`å skam å læ 
sø`mjælken i swentøjjen, si`l 

om åsse dæj war æ kon suwe`r.
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Velkommen til et nyt 
ansigt på Ravnshøj Skole.

Jette Overmark er tiltrådt som 
konstitueret skoledistriktsleder 
for Ravnshøj Skole, Gærum Skole, 
Bangsbostrand Skole, Heldagsskolen 
og Modtagecentret. 

Jette fortæller, at hun er kommet 
godt i gang med arbejdet. Den 
første uge gik bl.a. med at få talt 
med afdelingslederne på alle 5 
skoleafdelinger her i Distrikt Vest og 
få hilst på skolebestyrelsen. 

Så forestår evalueringen af 
Bæredygtig Børneområde i 
Frederikshavn Kommune, og 
det betyder blandt andet, at de 
forældrevalgte i skolebestyrelsen 
deltager i forskellige fokusgruppe-
interviews, hvor de skal udtale sig om 

en række af de ændringer, der kom 
for to år siden. 

På Ravnshøj Skole går planlægningen 
snart i gang med at få Troldehøj 
flyttet til skolen. I 2018 forventes det 
at flytningen bliver en realitet.

Jette glæder sig til samarbejdet med 
lokalområdet – og som hun siger; 
”Omdrejningspunktet for alt godt 
samarbejde er en ordentlig og 
anerkendende kommunikation, det 
håber jeg også må blive bærende for 
alle samarbejdsrelationer i Distriktet.”

Jette har en rigtig solid faglig ballast. 
Herom fortæller hun: 
”Min baggrund er senest en afd. 
lederstilling i Distrikt Øst, og jeg har 
tidligere været både viceskoleleder og 
skoleleder på Strandby Skole. Udover 
godt 13 års erfaring som leder, har jeg 
en Diplomuddannelse i Ledelse med 
mig og er lige nu i gang med en Master 
i Ledelse ved Aalborg Universitet.”

 Og så er Jette glad for at bo i vores 
lokalområde. Hun bo i Kvissel. 
”Der er frisk luft, smukke omgivelser og 
stærke fællesskaber. Og i Kvissel har vi 
rigtig gode forbindelser med tog og bus 
– det betyder meget.”

Velkommen til Jette oVeRmaRk
Af Jørgen Steengaard

Skråen byder også velkommen til 
Arne Holmgaard, vores nye præst. 
Arne Holmgaard er glad for den 
modtagelse han har fået. Og han 
glæder sig til at blive en del af 
lokalsamfundet. I næste nummer af 
Skråen bringer vi en nærmere artikel 
om ham.

Velkommen til VoReS nye pRæSt
Af Jørgen Steengaard
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Rock på Knivholt igen en 
succes

Det er efterhånden nogle måneder 
siden, at Knivholt dannede rammen 
for året største havefest. Rock på 
Knivholt. 
Det store arrangement er stablet på 
benene af en masse ildsjæle, der år 
efter år bruger deres tid på at skabe 
de bedste rammer for at kunne holde 
en kæmpe fest. Vi er dybt afhængige 
af alle de mange frivillige, der stiller 
op med en hjælpende hånd. Det 
gælder lige fra at stille op før festen, 
vagter under festen og endeligt med 
at hjælpe med at pille ned og rydde 
op. Netop fordi det primært køres 
af frivillige, lykkedes det også i år at 
skabe et solidt overskud til KRIF. Det 
præcise beløb er endnu ukendt, men 
vi ved at det giver overskud, og vi 
ved også, at pengene skal bruges til 
ungdomsafdelingerne i KRIF.

Stort udendørs anlæg

Pengene fra sidste år er delvist givet 
som tilskud til det store udendørs 
anlæg, som gerne skulle påbegyndes 
i efteråret. Der er blandt andet planer 
om en stor kunstbane, hvor ungerne 
i og omkring Ravnshøj kan boltre sig 
året rundt. Derudover har vi i år, som 
et forsøg, arrangeret ”spis sammen” 
én gang om måneden i fodbold 

ungdom. Dette har vist sig at være en 
stor succes. Når de mødes er der mere 
end 60 børn der spiser sammen. Det 
er gratis for klubbens medlemmer at 
deltage. Dette er kun muligt, fordi vi 
har overskuddet fra Rock på Knivholt.

Indendørssæsonen starter 
nu

Efteråret nærmer sig og det er 
snart tid til, at indendørssæsonen 
starter op. Igen i år har vi både 
gymnastik, håndbold og badminton. 
Der kommer snarligt et opslag 
op på skolen og på foreningens 
Facebook side. Der kan I se tider og 
hold. I løbet af efteråret vil vi også 
lancere vores nye hjemmeside. På 
den bliver det også muligt at finde 
informationer om hold, tidspunkter 
og kontaktpersoner.

E-sport i cafeteriet

Vi vil som noget nyt i år starte e-sport 
op som en aktivitet. Det er stadig i 
sin spæde opstart, men vi glæder 
os meget til at se, om det bliver en 
succes. Det kommer til at foregå i 
cafeteriet, hvor børn og unge kan 
komme og spille sammen. Spillene, 
der skal spilles, bliver bestemt af de 
medlemmer, der kommer og vi vil 
være der som hjælpere til, at de kan 
komme i gang.

nyt FRa kRiF
Af Anders Elholm Jeppesen

Te øøn fæ´k wi tit en 
tallerkenful stjægt pa`tætter 

å en to´m spijgesel.  
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Foråret er tid for nyt liv, planter, 
smådyr og gode ideer. DR`s 
børnekanal Ramasjang har i den 
forbindelse udnævnt maj måned til at 
være årets ”Krible krable måned”. 
I samarbejde med Nordea fonden, DR 
og Naturvejlederforeningen, opretter 
de derfor hvert år krible krable haver 
landet over. Det er skolerne selv og 
daginstitutionerne, der skal ansøge 
om en krible krable have, og i år 
lykkedes det for os på Ravnshøj skole, 
at være iblandt de 100 ud af 400 der 
blev godkendt til projektet.

Foråret gik og Gerner gjorde et 
jordstykke klar over ved søen. I maj 
måned kom der godt 300 planter som 

vi, ved hjælp af hulahopringe og en 
masse børn fra AI, fik plantet med den 
rette afstand. 
Ugen op til skolernes sommerferie 
klippede vi det røde bånd til haven 
i selskab med eleverne og deres 
familier, der alle havde medbragt lidt 
til en hyggelig grillaften bagefter. Det 
var en dejlig aften, hvor vejret for en 
gangs skyld var med os. 
- En officiel begyndelse på Krible 
krable haven og en uofficiel 
afslutning på det skoleår der var gået 
samt et farvel til AI`s afgående 3. 
årgang.

Da vi lærere lukkede skolen ned for 
sommerferien, havde vi en fælles 

bekymring, der gik på, 
hvor ofte vi skulle ”på 
arbejde” i sommerferien 
for at vande planterne. 
Den bekymring blev 
overhovedet ikke aktuel, 
da sommeren nu er gået, 
som den er… regn, regn 
og atter regn… 
Planter såvel som ukrudt 
har haft kronede dage! 
–Dette arbejde begynder 
vi nu så småt at tage hul 
på sammen med en del 

af vores natur/ teknik 
hold. 

Der er stadig mange 
ideer og tiltag på 
tegnebrættet, men vi 
skal også huske på at 
undersøge det dyreliv vi 
allerede har fået gennem 
de særligt udvalgte 
engplanter, så alt ikke 
bare går op i ukrudt, nye 
tiltag og REGN!

Tak for alt den opbakning vi har fået fra lokalområdet –Vi glæder os meget til 
det nye skoleår og samarbejdet mellem skole, hjem og lokalområde –For det 
er det, der gør vores skole til noget særligt.

Krible Krable haven
Af Heidi Thorning
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hyggede sig med at fortælle, at han 
nu også var pensionist, så vi var alle 
på samme ”båd”.
På trods af vejret var det en rigtig 
dejlig tur med oplevelser, der kan 
fryde alle pensionisterne. 

Bestyrelsen i Kvissel Pensionist-
forening inviterede Kvissel og 
Ravnshøjs Pensionister til sommerfest 
den 15. juni. Turen gik til Nordsø 
Centret i Hirtshals og omegn. 
Bussen kørte fra Frederikshavn 
kl. 9, og samlede flere op på 
Mejerivej, Lægehuset i Kvissel og 
Storgårsparken og kørte herefter til 
Hirtshals. 
Her kom gæsterne ud, og kunne 
nu se de forskellige fisk i Centret. Vi 
så Klumpfisk i det store akvarium, 
Sæler i et andet akvarium. Der var 
flere gange fodring i både det store 
akvarium og hos Sælerne. Der var 
også hval-akvarier, hvor der både 
var Finhvaler og andre hvaler. At se 
fodring i de store akvarium var ret 
interessant, Klumpfisken spiste ikke 
ved fodringen – måske var den ikke 
sulten – eller måske var det ikke dens 
spisetid. 

Senere gik vi hen til cafeen, hvor der 
var en god frokost, så der var ingen, 
der gik sultne videre i programmet. 
Efter frokosten kunne vi stadig nå 
at se fodring hos sælerne med gode 

oplysninger fra medarbejdeere i 
Centret om sælernes adfærd.

Det var nu tid til at tage bussen og 
køre videre i programmet. Vi kørte en 
tur til Skagen, hvor vi kunne tage med 
Sandormen helt ud til Grenen. Vi var 
så heldige at se to sæler ”slikke” sol og 
hygge sig i varmen. Det må siges at 
være en oplevelse at se (måske især 
for Gamle Københavnere).

Vi endte hos Tornby Gl. 
Købmandsgård, hvor der blev 
serveret kaffe og lagkager. Der 
var mulighed for at købe lidt ind i 
forretningen til stor glæde for de 
deltagende pensionister. Der kunne 
købes både hatte og kurve og andre 
sjove ting fra gamle dage – som jo 
stadig bruges i nutiden.

Kvissel og Ravnshøj pensionister 
havde en rigtig rar dag – med flot 
solskin hele dagen og hygge med 
samværet.
Tak til det gode initiativ til 
bestyrelsen.

Ravnshøjs Venner inviterede til 
sommerfest onsdag den 16. august 
2017. Turen startede kl. 10 i Ravnshøj, 
og vi kørte i fuld fart til Anne Justs 
have i Hune. Efter Anne Justs død 
blev haven overtaget af en fond, 
som i de seneste år har fået ansat 4 

de Glade penSioniSteRS 
SommeRudFluGteR i 2017
Af Nina Hoel, Kvissel

Menighedsrådets aktivitetsudvalg 
inviterede pensionisterne i Aasted-
Skærum-Kvissel og Ravnshøj på årets 
første sommerudflugt onsdag den 7. 
juni.
Der var to busser, som blev fyldt op 
med pensionister med godt humør, 
og vi kørte fra Skærum kl. 13. 

Den første tur gik til Åbybro Mejeri, 
hvor vi blev budt velkommen af 
Mejeriets ejer NH Lindhardt, som 
fortalte om de ting, der lev lavet i 
Mejeriet. For mange år siden startede 
man med mælk i massevis. Senere 
udviklede Mejeriet sig til også at 
kunne lave ost. I de seneste år overgik 
man til at lave is. Det var en god 
forretning, og der var rigtig mange is 
i forskellige sorter. Isene kaldes Ryå is. 
De opdagede, at der også skulle være 
is til de personer, der ikke kan tåle 
andre is. Denne is kaldes Energitæt is.  

Isene bliver lavet som flødeis, 
Fromage, Sorbet, Laktosefri is,  

Sherbet (dem, der ikke  kan lide isen 
for fed) og indeholder protein og 
fiber og kan bruges af de personer, 
der har synkebesvær.
Endvidere laver firmaet os smør, f.eks. 
Lurpak smør.

Vi fik kaffe og rundstykker, for ikke at 
tale om islagkager og is-fromage.
Det var en rigtig dejlig oplevelse.

Senere kørte vi til Brønderslev Park. 
Desværre var vejret ikke med os, 
for at sige det pænt, så øs-regnede 
det i længere tid, så da vi kom til 
Brønderslev var det ikke rigtig muligt 
at gå gode skønne ture i Parken. Men 
Brønderslev er en rigtig dejlig by, 
hvor der i alle rundkørsler er meget 
smukke Rododendrum blomster. 
Pensionisterne fik en skøn middag i 
Restaurant Hedelund tæt på Parken.

Dette var præst Erik Colding Thaysen 
sidste tur med pensionister. Han 
sagde velkommen til turen, og 
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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.

personer til at hjælpe, så haven kunne 
se rigtig dejlig ud. Der var skønne 
blomster – bedene var blevet luget, 
så det så rigtig dejligt ud. 

Turen gik herefter til Skulpturparken 
i Blokhus. Det er helt fantastisk at se 
de flotte skulpturer, der bygges af 
forskellige skulptører. Udover sand-
skulpturer er der også træskulpturer 
i mange forskellige arter og 
bronzeskulpturer. 

Alle skulpturerne udføres af meget 
forskellige kunstnere fra hele verden. 
Det er helt utroligt at kikke på, og 
det er sjovt at læse de forskellige 
forklaringer, som står rundt omkring 
ved skulpturerne.
Pensionisterne spiste frokost i et stort 
”orangeri”, hvor der både var lys og 
luft og god plads til at få en sludder 
med naboerne.

Efter disse oplevelser kørte vi mod 
Thorup havn og strand. Her var 
der fine ting af se for de personer, 
som synes det er sjovt at kikke på 
forskellige skibe. Her samledes 
pensionister i flere borde, og der var 
eftermiddagskaffe og fine kager.

Turen gik nu til Fårup Skovhus, hvor 
der var selvbetjenings aftensmad. 
Der var stort set alt hvad der kunne 
ønskes – fisk i forskellige arter, og to-
tre forskellige stege.  

Efter middagen var det tid til 
hjemturen. Vi havde en god tur hjem, 
og efter de mange oplevelser var en 
del af os ret trætte.

Stor tak til Bestyrelsen for det gode 
arrangement.
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Vi afholdt i fredags Danmarks dejligste 
Rasmus Nøhr koncert. Her var vejret 
ikke med os men mange trodsede 
vejret og der kom ca. 1000 besøgende  
på pladsen denne dag. Vi havde besøg 
af Rudolf Tivoli, som bakkede os op. En 
fantastisk dag trods vejret.

I Kvissel har vi fået opsat de nye 
byskilte og de pynter så flot. Jønne 
har gjort et kæmpe arbejde for dette 
lykkes og nu står de flot langs vejene. 

Vi afholdt skt. Hans på legepladsen, 
hvor vi prøvede at laves fælles 
spisning. Der kom 75 mand til 
spisning, hvor vi hyggede i nogle 
timer med mad og musik osv. Birgit 
Hansen holdt båltalen.

Der indsættes efter sommeren en 
ny formand i bestyrelsen, da jeg 
har trukket mig roligt tilbage af 
personlige årsager (jeg er flyttet 
fra Kvissel ). Jeg har nydt hver en 
tid i Kvissel, også som formand, 
selv om det har været hårdt i tider, 
hvor opgaverne skulle klares og 
læssende trækkes, men det hele 
har været kampene værd, og det 
hjælper at flere og flere deltager til 
arrangementerne samt de frivillige 
nemmere dukker op.
Næstformand  Marianne Vestkær 
Hansen overtager posten som 
formand, ind til videre.

kViSSel BoRGeRFoReninG
Af Dorthe Carlsen

Yoga i Skærum
Af Anne V. Jensen

Tirsdag den 15. august fra kl. 
10.00 til 11.30 starter yoga op 
igen efter sommerferien i Skærum 
Aktivitetshus, Borgervej 25. 
Kom og få rørt hele kroppen i rolig 
tempo. Mød op i løst tøj og medbring 
liggeunderlag. Pris kr. 60,00 pr. gang. 
Alle er velkomne. 
Kontakt Lis Toft tlf. 98 473110

Gåtur i Skærum og omegn
Af Anne V. Jensen

Hver mandag kl. 18.30 med start fra 
Katsigvej 2 i sommerperioden. 

Ny Klub i Skærum
Af Alice Schneider

Der er  blevet oprettet en ny klub i 
Skærum, som hedder “kreativ aften”.
Den holder åben mandag i de ulige 
uger fra klokken 19.00 til 21.00.
Der bliver lavet en hel del 
håndarbejde og hygget.
Afslutning med kaffe og hjemmebag.

Sommerfest i Skærum
Af Alice Schneider

Lørdag den 29. juli var der 
sommerfest i Skærum.
Denne gang var det igen Ronnie og 
Mikkel, som stod for festen og det 
blev som sædvanlig en rigtig god 
fest. Der var pattegris på grillen. Der 
var mødt ca. 100 glade og feststemte 
mennesker op.
Som hvert år var der også kage-
konkurrence.
Laura vandt præmien for den bedste 
kage og Karina vandt præmie for den 
pæneste kage.
Der blev spillet op til dans. Orkesteret 
var ”bedre sent end aldrig”, og der 
blev danset til den lyse morgen.
Det er bare dejligt, når sådanne to 
unge mennesker laver så god en 
sommerfest.

nyt FRa SkæRum
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Udfordringer er mange, store og 
små, og især som barn; det er rart 
at komme i mål med sin udfordring, 
men processen for at nå målet er 
ligeså spændende og lærerig.

Hos spejderne er det ligeså. Vi har her 
i sommeren lavet lidt forskelligt.
Vi har været på besøg hos Jørgen i 
hans værksted og kreeret de fineste 
træbiler med hammer, skruer, søm 
og lim. Fra fri 
fantasi.
En aften var 
vi hjemme i 
mit køkken og 
bage muffins, 
og imens de 
var i ovnen, 
spillede vi 
bræt-spil og 
kort. Rigtig 
hygge.

Vi har selv siddet med nål og tråd 
og syet vores egne mærker på 
uniformen. Det tog nogen kræfter at 
koncentrere sig, og tålmodigheden 
blev da også sat lidt på prøve, da de 
skulle tråde nålen, og holde mærket 
lige, når de jog nålen gennem stoffet. 
Og ej altså, hvor var det da træls når 
tråden faldt ud af nålen for syttende 
gang. Det blev alligevel vellykket 

til slut, og mærkerne sad fast på 
uniformerne.

Sommerafslutningen havde vi ovre 
på boldbanerne, hvor vi tog en gang 
rundbold og kage og saftevand til 
slut.

Allerede i april og maj havde vi 
forberedt os til Muslejren ved at tage 
knivbeviset. Det var jo indianer, som 
var året emne. Det var i 2. weekend af 
juni, vi var af sted.

Og ja, vi kunne næsten ha sejlet 
derhen på bølgen af det skybrud, 

SommeRen hoS kFum SpeJdeRne 
RaVnShøJ-SkæRum
Af Ulla Rømer Isaksen, Spejderleder

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 NYT:

ØKOLOGISKE GRØNSAGER 
i vores nye lokaler, i laden.

Vi sælger stadig:
• økologisk gødning

Mød os på Økologisk Høstmarked 
hos AURION, Guldagervej 525, 

9800 Hjørring 
den 2. september

vejrguderne serverede for os om 
fredagen, da vi skulle af sted til 
lejren og sætte telt op.
Ved indkørslen til P-pladsen ved 
lejren stod der 4 mænd og to 
traktorer klar til at skubbe og trække 
os alle gennem mudderpølen, 
for det var SERIØST een stor 
mudderpøl. Vi havde mudder op 
over begge ører, og bilerne ligeså, 
decideret pakket ind i mudder.

Vi ved jo at med regn, blæst og 
kulde, eller sagt på godt jysk; total 
møgvejr, så kan vi ikke undgå, at 
der også kommer lidt bekymrede 
forældre, der jo logisk nok tænker 
på, om deres børn nu kan klare al 
den modvind/modgang. Det gør vi 
jo alle som forældre.
MEN, men, men kære forældre, frygt 
ikke!! I har nogle super seje børn, 
der bare tog det hele i strakt arm, og 
så det som en oplevelse. Ingen piv 
eller klagen overhovedet.
De legede, pakkede deres 
sovepladser ud, og vores madpakker 
spiste vi inde i vores planlagte ‘grej-
telt’, for spisebordet opgav vi at 
bygge færdigt i styrtregnen. 

Der var ingen, der bekymrede 
sig om, at alt deres tøj var brugt, 
gennemblødt og mudret, efter 
adskillige tøjskift allerede fredag 
aften. Og os ledere, tja, da vores 
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bålplads druknede lige så hurtigt, 
som vi kunne øse vandet op derfra, 
så fik vi bjerget os en kande kogt 
vand hos nabolejren, så vi kunne få 
en kop varm aftenkaffe og kakao, da 
børnene var gået til ro, og alle teltene 
have store bunker af druknede 
gummistøvler indvendigt, drivvådt 
tøj, og regntøjet, der var sølet ind i 
mudder. ;)
Ingen panik overhovedet i børnenes 
sovende ansigter, der drømte sig 
langt væk, - måske fløj de sammen 
med Peter Pan til Never-Never-Land :)

Lørdag morgen vækkede solen os 
med sit varme, brede smil, mens den 
spredte sine lange orangerøde stråler 
hen over lejrpladsen og fik det hele til 
at dampe. Vi fik reddet bålpladsen fra 
druknedøden, fik lavet morgenkaffe, 
og fik alt det våde tøj op på en 
tørresnor, vi fik fikset klar.
Børnene vågnede med humøret i top 
og klar til nye oplevelser og med en 
glubende appetit, så de spiste faktisk 
morgenmaden, som vi havde regnet 
med til to dage. Vi måtte lige ha en 
budstikker til købmanden, så vi havde 
brød osv til næste morgen også.

Vi fik en fælles velkomst nede på den 
store samlingsplads, inden vi skulle 
ud og udforske indianerland de 
næste to dage.

Der var krigsmaling, som vi blev enige 
om aldrig skulle vaskes af, (før badet 
når vi kom hjem), vi skød med bue og 
pil, løste indianerkoder, dekorerede 
tippier med indianersymboler, bagte 
brød på varme sten, og lavede en 
tromme og meget meget mere.

Da vi tog hjem søndag, var det med 
mudder i håret, krigsmalingen halvt 
udvisket, og halvt løbet ned over 
kinderne i en stor farvelade, vand i 
gummistøvlerne og med et stort smil, 
trætte kroppe, og med oplevelses-
kontoen fyldt til bristepunktet i hvert 
eneste spejderbarn.

Vi er allerede klar til næste lejr, som 
bliver d. 1.-3. september, som er 
for både bævere, ulve og de store 
spejdere.

I dag, søndag d. 13. august, 
prøvede vi alle noget nyt. Vi deltog 
i indsættelsesceremonien af vores 
nye præst, Arne Holmgaard i Skærum 
Kirke. 
Det var spændende at opleve, 
hvordan sådan noget foregår.
Vi skulle gå ind med fanerne først, 
inden provsten, og præsterne. 
Børnene stod stolte og ranke under 
hele gudstjenesten og holdt fanerne, 
til slut skulle vi gå ud af kirken med 
fanerne som de sidste. Bagefter hilste 
vi på præsten, og fik kransekage.

KFUM spejderne i Ravnhøj-Skærum 
ønsker Arne og hans familie 
velkommen, og vi glæder os til 
samarbejdet fremover.

Nu på tirsdag d. 15. august 
har vi den officielle opstart af 
vores spejdergruppe herefter 
sommerferien. 
Dette gør vi ved en fælles bålaften i 
Åsted Ådal. Vi glæder os til at komme 
i gang igen med spejderarbejdet.
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Udviklingen kan også aflæses af stillingsbetegnelserne i folketællingerne, fra 
1880 omtales der som noget nyt stationsforstander, ledvogter, banearbejder, 
portør, baneformand, kroejer (er øjensynligt også købmand), kommis, 
bager og teglbrænder. Pudsigt nok kommer såvel kroejeren, bageren som 
teglbrænderen fra Tyskland, det er svært at finde en forklaring herpå, men i 
hvert fald har der ikke været lokale, der har øjnet disse muligheder.

  

Kvissel Købmandsgård og kro med dertil hørende sal længst til venstre i 
billedet. Vejbelægningen ser ud til at være jord eller i bedste fald grus, men 
den er dog forholdsvis jævn uden nævneværdige hjulspor. Over døren til 
købmandsbutikken står E. Brøndborg eller Brøndberg, desværre har det ikke 
været muligt finde ud af, hvornår billedet er taget, eller hvem købmanden var, 
men det er et af de tidligste af Kvissel Købmandsgård. Ud for porten står en 
mand med et knippe fisk i hånden, sandsynligvis er det Christian Thomsen, 
kaldet “Kræn Hust”, der var fiskehandler  i byen og som angiveligt havde fast 
stadeplads ved købmandsgården.

ÅSted SoGn i FoRandRinG 7
Af Bjarne Haugaard Madsen

I 1888 blev der åbnet andelsmejerier i Kvissel og Rydal, Ravnshøj mejeri kom 
først til i 1908. Kvissel Mejeri havde fra starten indtegnet 730 køer. Omkring 
1912 blev der årligt indvejet omkring 2 mio. kg. mælk, fremstillet 4.400 kg ost 
samt ca. 75.000 kg smør. En del af produktionen blev selvfølgeligt solgt lokalt. 
Men en betragtelig del gik til eksport.                                                              

Kvissel Mejeri set fra syd

Efterskrift

Udviklingen så tilsyneladende ikke ud til at ville tage nogen ende, Kvissel 
måtte naturligvis også have egen kirke, som blev opført i 1919. Der blev 
bygget nye huse i alle landsbyerne, og der opstod efterhånden en lang 
række af handelsdrivende og ikke mindst håndværksmestrer. Nogle af 
disse var naturligt nok knytte til landbruget så som smede, sadelmagere 
og karetmagere, i tilknytning til mejeriernes virke kom der også bødkere, 
der fremstillede dritler til smøreksporten, medens andre servicerede de 
mange familier i al almindelighed. Men omkring 1975 ser det ud til, at man 
er kommet til et vendepunkt, her efter er der kun stagnation og tilbagegang. 
Dette er desværre ikke enestående for Åsted sogn, men et fænomen, der kan 
iagttages overalt i Danmark, men det er en helt anden historie, der ikke skal 
behandles nærmere her.



24 25

aF aaSted SoGnS hiStoRie
Af Orla Thomasberg

I skoven sydvest for Lindet, og i 
Guldbækskær skov ned mod Aasted 
ådal, finder vi nogle gamle stendiger, 
som tilsyneladende ligger der uden 
noget formål. 
Ved Lindet er digerne ca. 300 meter 
lange, og et enkelt sted danner de en 
firkant. Ved Guldbækskær er digerne 
ca. 200 meter lange, og er forlænget 
med et jorddige, hvoraf noget er 
sløjfet. 
Digerne blev kaldt Oldendiger. Det 
er resterne af en gammel driftsform 
i landbruget, som har været brugt 
helt op i 1800tallet. Om efteråret drev 
bonden sine svin ud i skoven, for at 
de kunne æde sig fede i Olden, og 
hvad de ellers kunne finde, inden 
man slagtede dem ved juletid. 
Svinene var ikke runde, som vore 
dages baconsvin, men stridhårede og 
skarpe over ryggen.

Olden er Egetræets og Bøgetræets 
frugter. De indeholder ca. 50 % 
fedt og stivelse, og er derfor meget 
næringsrige. Olden kunne give 
svinene en tilvækst på op til 600 gram 
pr. dag. 
Svinene gik løse i skoven, man var 
derfor nødt til at lave en indhegning, 
og dertil var stengærder velegnede - 
selv om de er besværlige at lave, men 
de kunne jo også holde i meget lang 
tid. 

Olden produktionen er svingende, 
der kan være gode Oldenår med 
megen olden. De indtræffer med 4-5 
års mellemrum. De år hvor Bøgen 
bærer rigeligt frugt, følger ofte en 
varm sommer. Havde man ikke egen 
skov med olden, kunne man betale 
en skovejer, for at lade sine svin gå 
på olden i hans skov.  Det kaldtes 
Oldengæld. 
Disse fritgående svin, var uden 
direkte opsyn, og det fristede til, at 
nogen hentede et svin eller flere - der 
ikke var deres, og vi ser derfor også 
retssager om tyveri af svin. 
En sådan retssag er beskrevet i Skrå-
ens december nummer i 2007. Du 
kan læse artiklen på internettet på 
www.fællesvirkevest.dk.  
Her ligger alle Skrå-ens 102 numre let 
tilgængelige.   

Kilde: Lokal viden 

Liv i lokalhistorien!

Lokalhistorien kan måske tilføres 
mere liv og sjæl end det som 
umiddelbart kan aflæses af gamle 
dokumenter m.v. Alene det, at der 
er billeder til supplering, højner 
opfattelsen af livs vilkår m.v.. Det er så 
ikke nogen overraskelse, at det er på 
billeder, der er flest opslag på 
www.arkiv.dk.

Skal vi så ha´ lidt mere liv i lokal-
historien må vi nok også tænke på 
andet end det, som vi umiddelbart 
kan kalde ”arkivalier” – nemlig 
minderne, historierne, krønikerne, 
leveregler og vilkår, og de forsvinder, 
hvis ikke vi er vågne.

Et gammelt afrikansk ordsprog siger 
”Hver gang et ældre menneske dør, 
er det som et bibliotek der brænder:” 
Måske det stammer fra en tid, hvor 
man var mere afhængig af mundlige 

overleveringer, men det er selv i 
vor moderne og elektroniske tid 
gældende. Vi (i hvert fald os som er 
ovre den pure ungdom) har vel alle 
sammen sagt til os selv: Hvorfor fik 
jeg ikke spurgt mine forældre eller 
bedsteforældre om det? – og har 
dermed erkendt, at man nemt kan 
komme for sent med det væsentlige.

Erindringer er helt fantastiske som 
historisk materiale – også selv om 
det i sagens natur ikke er utvetydige 
sandhedsvidner. Det kan godt være, 
vi ikke har brug for det nu- men 
fremtiden vil elske det.

Hensigten med dette lille indlæg 
er at opfordre alle til at hjælpe os 
med at sikre, at ikke alt for mange 
”biblioteker” brænder!  Bliv lidt 
inspireret ved at gå på www.arkiv.
dk og søg videre på ”egnsarkivet 
for aasted sogn” eller besøg os i 
Ravnshøjcentret, Mejerivej 4, hver 
torsdag fra kl 14.30 -17.30. Vi hjælper 
selvfølgelig med evt. skriveri m.v.

eGnSaRkiVet FoR aaSted SoGn
Af Helge Skrubbeltrang
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lokal-kalendeRen - øVRiGe
Øvrige begivenheder

Skærum Voksenforening - Efterårsprogram for 2017

29. august kl. 14.00 Hyggeeftermiddag med petangue hvis vejret tillader det.
12. september afgang kl. 13.30 Besøg på Bindslev Elværk, hvor Poul Christian 
Lautrup fortæller om værket og viser rundt i bestyrerboligen, hvor vi ser hans 
kunst. Vi kører i egne biler. Pris kr. 30,00 + kr. 10,00 til føreren af bilen.
26. september kl. 14.00 Ingolf Jensen kommer og fortæller om sin hobby 
med at fremstille smykker i sølv m.m.
10. oktober kl. 14.00 I vores alder - må vi indrømme, at det knager nogle 
steder. Vi er kommet i reparationsalderen, derfor har vi inviteret Anders 
Schou Olesen tidl. ledende overlæge for Det tværfaglige Smertecenter, 
Aalborg til at holde foredrag om, hvordan man bedst lever med smerter.                                                                                    
Behandling - medicinering - lær at leve med smerterne-med eller uden 
diagnose- men hvordan?  Pris kr. 50,00 incl. kaffe  Begrænset antal pladser 
(først til mølle). Tilmelding senest den 2. oktober til Connie Petersen, tlf.: 98 47 
35 31/ 26 74 99 95 eller Birgit Steffensen tlf.: 20639528
24. okt. kl. 14.00 Hyggeeftermiddag
7. nov. kl. 14.00 Banko
21. nov.  kl. 14.00 Dekorationer
5. dec. kl. 13.00 Julefrokost
Mød op til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25

Kvissel Pensionistforening program for efteråret 2017

Banko Torsdage 7/9 + 15/10 + 2/11 + 14/12 kl. 13

Fællesspisning Torsdage 5/10 + 14/12 (jul) Tilmelding til Birte 2588 7709 eller 
Inga 6165 4475 – Pris kr. 75 

Kør selv tur Søndag 17/9 kl. 13.30 fra Fritidshuset. Tilmelding til Birte på  
2588 7709 eller Inga på 6165 4475

Søndagscafe 15/10 foredrag med Erik Ivanoff Nielsen kl. 14. Pris kr. 30,-
 
Bowling Hver onsdag fra 1. oktober kl. 10-11 
 
Petanque  Hver onsdag til 30. september ved Fritidshuset kl. 10-12

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

Ravnshøj Centret Program for efteråret 2017

Bankospil  Tirsdage 19/9 + 17/10 (aften) + 21/11 + 11/12 (julefrokost) kl. 13 
(Aften kl. 18 + Jul kl. 12.30)

Fællesspisning Tirsdag 5/9 (suppedag) kl. 18. Pris kr. 75,-
Tirsdag 7/11 (Mortens aften) kl. 18. Pris kr. 75,-
Tirsdag 9/12 (Julefrokost) kl. 12.30. Pris kr. 75,-

Hyggedag  Alle onsdage for Kortklub, Strikkeklub og snakkeklub kl. 13.



 Følg Fællesvirke Vest på Facebook
 

www.fællesvirkevest.dk
- se alle de tidligere udgaver af Skrå-en på hjemmesiden

Din historie i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk 
senest fredag den 27. oktober 2017

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


