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Et Foderbræt

Vi er inde i vinterhalvåret. Mange 
fugle er fløjet mod syd, men der er 
stadig mange tilbage, og de kan have 
svært ved at finde føde nok.
Vi kan hjælpe dem med et foderbræt, 
og når vi lægger forskelligt foder, 
som korn, frø og brødester ud. Vil der 
komme forskellige fugle, som vi har 
glæde af at se på. Der kan suppleres 
med nøddekurv og fedtholdig 
blanding, og sidst men ikke mindst. 
Det er vigtigt at der er adgang til 
vand.  

indhold

Fra Redaktionen 4

Ravnshøj Skole i nye klæ’r 5

Fuglene omkring os 8

Lokal Forfatter 8

Familiespejder 10

Hyggecafé i Sognehuset 12

Spejderne Ravnshøj / Skærum 14

Kvissel Borgerforening 16

Projekt: Fremtidens Skærum 18

Jul i Kvissel skole 20

Lokal-kalenderen - øvrige 22

Lokal-kalenderen - faste 23

SKRÅ-EN FoRSidEN

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
SKAL VÆRE INDLEVERET FREDAG DEN 1. FEBRUAR 2019



4 5

”Når vi går sammen, 
så kan vi nå langt”

Sådan sagde Lone Pedersen som 
afslutningsreplik på borgermødet i 
aktivitetshuset i Skærum torsdag den 
08. november.  

I Skærum har en arbejdsgruppe 
lavet et debatoplæg til et projekt 
med titlen ”Fremtidens Skærum”. 
Debatoplægget var temaet for 
borgermødet. 
Det var helt overvældende at se så 
mange borgere, der var mødt op. 

Som en fra byen sagde: ”Jeg kan ikke 
mindes, at vi har været samlet så 
mange i byen”. 

Der er ingen tvivl om, at de i Skærum 
nok skal nå langt med en sådan 
opbakning. 
Læs mere om projektet i bladet.

FRa Redaktionen

Ravnshøj Skole er undergået store 
forandringer det seneste halve 
år. Troldehøj er flyttet til skolen. 
Faglokaler er flyttet og nye lokaler er 
kommet til. 

Lokaler som fuldt ud lever op til 
tidens krav om undervisning.
Skolen forventer at være færdig med 
arbejdet i december. 

Der vil blive arrangeret Åbent Hus for 
alle forældre, byens borgere -  ja, alle 
interesserede. 

Når vi kender datoen melder vi det ud 
på Facebook.

Ravnshøj skole i nye klæ’R
Af Jørgen Steengaard
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Bjerglærken er også en typisk 
vintergæst. Den yngler bl.a. i Nordnorge. 
Vi kan se den helt frem til april/midten 
af maj. Den opholder sig fortrinsvis på 
åbne, kystnære områder som strande 
og strandenge. Sådant et område har vi 
ved Jerup Strand, hvor den kan ses ved 
stranden og ofte på marken til venstre 
for vejen, når man kører ned til stranden.

Den er let genkendelig på sin sorte og 
gule ansigtstegning. Er man heldig, kan 

man se, at den har to små sorte ”horn” af 
fjer. Men den kan være vanskelig at få øje 
på, når den opholder sig i kort græs, hvor 
den bevæger sig langsomt. 

Det var en omtale af tre af vinterens 
fugle. Men der er som bekendt mange 
forskellige fugle at se ved foderbrættet. 
Nyd synet af dem. Og så er det i øvrigt 
en god idé altid at have en kikkert med i 
bilen. 

BJERG-
LÆRKE

SILKEHALE

Det har været en usædvanlig sommer. 
Masser af sol og så tørt at afgrøderne og 
vadefuglene har lidt under det. Mange 
mindre søer og vådområder tørrede ud. 
Og selv om der kom regn, hjalp det ikke 
fuglene - der var ganske enkelt ingen 
insekter tilbage. Men de kommer igen 
til næste år. Efteråret har givet mange 
solskinsdage med en fornuftig temperatur. 
Nu må vi se, hvad vinteren bringer. 

Vandstæren kan både flyve, dykke og 
gå på bunden af et vandløb.  Den er 
vintergæst fra de nordiske lande. Når den 
befinder sig under vand, så beskytter 
den øjnene med sine dykkerbriller. Det 
er en kridhvid, gennemsigtig hinde, som 
den trækker ned over øjet (se billede). 
Vandstæren er i stand til at gå på bunden 
af vandløbet i op til et minut. Og den 
er klædt på til det med et ekstra lag af 
isolerende dun. 

Vandstæren er nem at kende med sit 
helt hvide bryst. Ofte kan man se den 

sidde på en sten og vippe med halen. Når 
man ser sten i vandkanten med hvide 
fugleklatter, så er det et godt tegn på, 
at vandstæren er der. Er man lidt heldig, 
kan man se Vandstæren ved Bangsbo 
Å - ofte neden for Møllehuset. Eller ved 
Mariendal Mølle.

Silkehalen, synes jeg, er en af de 
smukkeste fugle, man kan se om 
vinteren. Den er på størrelse med en 
stær og lidt buttet. Har en lang nakketop 
og farvestrålende gule og røde fjer. 
Silkehalen yngler ikke herhjemme men 
er her fra midt i oktober og frem til april. 
De færdes typisk i mindre flokke. 
Silkehalen lever af bær - gerne Rønnebær 
og Taks. Der har været flere på besøg i 
Ravnshøj. Men typisk kan man se fuglen 
på Fladstrand Kirkegård, hvor der er 
mange bærbuske. De bær, som den 
spiser, gærer i maven som i et andet 
destilleri. Men den har en usædvanlig 
stor lever, som kan tåle det. 

Fuglene omkRing os
Af Jørgen Steengaard

Fuglene omkRing os
Af Jørgen Steengaard
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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

lokal FoRFatteR

Mandag den 19. november 2018 
debuterede jeg som forfatter. 

En længe ventet drøm var gået i 
opfyldelse; en drøm jeg har gået 
med i adskillige år. Men det er ikke 
sådan lige at skrive en bog, idet der er 
mange ting der skal gennemtænkes, 
analyseres og undersøges grundigt, 
inden man begynder at nedskrive de 
første ord. 

Jeg har dog aldrig været i tvivl om, at 
jeg på et tidspunkt vil nedskrive en 
bog om min besværlige barndom. 
Denne historie måtte simpelthen 
fortælles. Det er en fortælling om 
en længst forsvundet periode, som 
nutidens børn og ungdom næppe vil 
nikke genkendende til. 
Nu er der så mulighed for at læse om 
almen børneopdragelse i 1960’erne. 
Den kan man så sammenligne med 
nutidens børneopdragelse.

Bogen tager læserne med til 
1950’erne og 60’erne i Østervrå. 
Vi følger en drengs kamp for lidt 
anerkendelse i et arbejderhjem, 
hvor børnene kom i anden række 

på bekostning af forældrenes egne 
behov, hvor især druk og utroskab var 
fremherskende. 

Vi følger drengens besvær med 
sin skolegang, der kom til at sætte 
et uudsletteligt aftryk på ham i sit 
voksenliv. 
Hans ukuelige kamp med de 
autoriteter, der havde deres helt egne 
syn på arbejderbørn. 
Trods massiv mopperi, lussinger, tørre 
tæsk og overgreb gav drengen aldrig 
op. Han tog kampen op imod den 
overmagt der undertiden var ved at 
sprænge ham i stumper og stykker. 

Drengen oplevede også gode 
stunder. Dem var der heldigvis 
også nogen af. Først da han flyttede 
hjemmefra, skete der for alvor 
ændringer i hans liv. 
Et lille stykke Danmarkshistorie.

Fuglene omkRing os
Af Jørgen Steengaard

lokal FoRFatteR
Af Erik Larsen

“ET LILLE STYKKE 
DANMARKSHISTORIE”



10 11

FamiliespejdeR
Af Christina Stønbach, gruppeleder

Vi har den 29.09.18 holdt vores 
første familiespejder i Skærum 
Spejderhytte. 

Vi byggede drager og fik dem 
afprøvet også. Vi hyggede os meget 
og sluttede af med at spise frokost 
sammen. 

Familiespejder er for alle vores 
spejdere, alle spejderledere samt 
vores spejderes forældre. 
Vi holder familiespejder den sidste 
lørdag i måneden.

Vi har også afholdt familiespejder 
lørdag den 27.10.2018, hvor vi ved 
spejderhuset i Ravnshøj skal lave 
bålmad. 

De ældste spejdere, skal tage mærket 
bålkok og de yngste skal færdiggøre 
mærket madeventyr. 

Menuen står på kartofler i saltdej, 
bagt i gødebål, rodfrugter i wok, 
børd i gryde, pande eller lerpotter, 
hjemmekærnet smør og dejligt kød, 
til dessert skal vi have bagte æbler og 
måske lidt flødeskum til også. 

Næste familiespejdermøde er den 
01.12.2018, hvor vi mødes i Kvissel 
Stationsbygning. 

Vi skal julehygge og se på modeltog 
og til sidst bliver vi forkælet med en 
julefrokost. 

FAMILIESPEJDER ER OGSÅ FOR 
BØRN PÅ 3-6 ÅR SAMMEN 
MED EN FORÆLDRE ELLER 

BEDSTEFORÆLDRE 

FOR MERE INFORMATION SKRIV 
TIL KFUMRS@RN.DK

FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN:  
WWW.KFUM-RAVNSHOEJ-SKAERUM.GRUPPESITE.DK

ELLER PÅ FACEBOOK: 
KFUM-SPEJDERNE RAVNSHØJ-SKÆRUM GRUPPE
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Den første mandag i hver måned 
inviteres til hyggecafé i Sognehuset. 
Alle er velkommen – mænd, kvinder, 
unge, ældre og dem midt imelllem.

Vi hygger med hinanden, synger 
et par sange, nyder kaffe og kage, 
laver måske lidt håndarbejde – ja, du 
bestemmer selv. Men formålet er at 
have et par dejlige timer sammen. 

Mød op! Tag naboerne med og lad os 
få en hyggelig eftermiddag sammen.
 Det er gratis at deltage. Ring til én af 
os, hvis du har behov for transport.

I 2019 har vi planlagt hyggecafé 
følgende datoer:

• 07. januar
• 04. februar
• 04. marts
• 01. april
• 06. maj

Elsebeth, tlf. 9848 4656       
Kirsten, tlf. 2976 0933       
Linda, tlf. 2856 8844       
Vera, tlf. 6018 3393

hyggecaFé i sognehuset
Af Linda Steengaard

hyggecaFé i sognehuset
Af Linda Steengaard
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Den 3. november afviklede KRIF og 
KFUM-spejderne Ravnshøj-Skærum i 
samarbejde Halloweenløbet. 
Det er efterhånden en årligt 
tilbagevendende tradition. 

Børnene i indskolingen og børnene 
i Børnehaven Troldehøj havde lavet 
græskar, som pyntede på ruten 
Ribberholtvej sammen med rigtigt 
mange fakler. 

De mange deltagere kunne vælge 
at gå eller løbe 3 km, løbe 6 km 
eller løbe 9 km. Der var præmie til 
hurtigste på hver start samt til de 
bedst udklædte. 

Inden løbstart var der hygge på 
pladsen ved spejderhuset, hvor der 
bål, så der kunne ristes skumfiduser. 

I spejderhuset var der ansigtsmaling 
og mulighed for at klippe uhyggelige 
masker. 
På pladsen var også vores skønne 
heks Tusnelda Tusindfryd, som 
havde et udvalg af sine uhyggelige 
ting med, både levende og døde 
dyr, en hundehvalp, der har sovet 
i 100 år samt kranier, knogler og 
edderkopper. 

spejdeRne Ravnshøj / skæRum
Af Christina Stønbach, gruppeleder

spejdeRne Ravnshøj / skæRum
Af Christina Stønbach, gruppeleder

8.a på Ravnshøj Skole havde lavet en flot bod, 
hvor de solgte deres hjemmebagte kager samt 
kaffe og te, overskuddet herfra går til deres 
kommende tur med skolen til Odense. 

Efter løbet blev der serveret dejlig varm græskarsuppe. 
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kvissel BoRgeRFoRening
Af Jørgen Steengaard

Lørdag den 2. december er der juletræstænding på 
torvet kl.16, bagefter gløgg, varm kakao og æbleskive på 
stationen.

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 BoRgeRFoRening
Af Diana

HER ER ENDNU ET 
PAR BILLEDER FRA 

FAMILIESPEJDER
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For ca. et halvt år siden mødtes 
en håndfuld initiativrige borgere i 
Skærum. Der er et lokalt problem, der 
trænger sig på. Problemet er, at det 
er kostbart at varme Aktivitetshuset 
op. Så kostbart at økonomien kun 
rækker til et par år mere. Altså 
varmeregningen skal bringes ned.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe. På 
flere møder drøftede man alternative 
varmekilder og behovet for også at 
få renoveret bygningen. Projektet 
begyndte at tage form. 
Som for mange andre landsbyer 
har Skærum også behov for styrke 
tilflytning til byen og i det hele 
taget at trække flere mennesker 
ud til det dejlige område med den 
smukke natur. Udlejning af den 
smukt beliggende Spejderhytte 
og aktivitetshuset er også en 
nærliggende mulighed. 

Skærum skal i højere grad på 
landkortet og gøres mere synligt. Alt 
dette blev også en del af projektet.

Der skal penge til at sætte et projekt 
i gang. Arbejdsgruppen besluttede, 
at man ville have en arkitekt til at 
udarbejde forslag til, hvad man 
kan gøre ved huset. Og der skulle 
en person udefra til at ”binde det 
hele sammen” og hjælpe med at 
udarbejde et prospekt. Et prospekt 
skal der til, når der skal søges penge 
hos fonde. 
Til at binde det hele sammen 
fandt man Casper Sørensen, som 
er en erfaren mand på området. 
Gruppen fik økonomisk støtte fra 
Sogneforeningen og Fællesvirke 
Vest bidrog med kr. 5.000. Derved 
var grundlaget tilstede for at søge 
Distriktsudvalget om midler til 
at projektet kunne sættes i gang. 

Distriktsudvalget bevilgede kr. 
130.000, og så blev projektet en 
realitet. 

Arbejdsgruppen trak igen i 
arbejdstøjet og fik lavet et oplæg som 
skulle drøftes med byens borgere. Et 
oplæg med en række hovedpunkter. 
Blandt disse kan nævnes: 
• Bygge et energineutralt hus med 

godt indeklima og godt lys, lyd og 
luft

• Profil for Skærum. Gøre 
Skærum attraktiv og synliggøre 
fortræffeligheder

• Naturoplevelser/natur camp. Et 
primitivt koncept som udnytter 
hus, hytte, bakker og natur

• Mormors Café. Et mødested for 
Skærumegnens beboere og 
gæster. Et sted hvor der kan købes 
kaffe og kage, lokale varer og laves 
små arrangementer

• Skaffe finansiering af projektet 
gennem fondsmidler m.m.  

Gruppen indkaldte til borgermøde 
den 8. november. Man var spændte 
- hvor mange ville mon møde op? 
Borgermødet blev ikke mindre end et 
tilløbsstykke. Lokalet i Aktivitetshuset 
var fyldt med byens borgere. Flere 
borde og stole måtte bæres ind. En 
rigtig god og hyggelig stemning med 
en masse positive mennesker, der tog 
godt imod gruppens oplæg. Snakken 
gik, og nye ideer kom på banen. 

Men så kom så det springende punkt 
- var man nu også villig til at tage del i 
projektet? 
Svaret er et stort ja. 
Alle emner blev fordelt på 
arbejdsgrupper. 

Det var bare så FLOT.   

pRojekt: FRemtidens skæRum
Af Jørgen Steengaard

pRojekt: FRemtidens skæRum
Af Jørgen Steengaard

DISTRIKTS-
UDVALGET 
BEVILGEDE 

KR. 130.000, 

- OG SÅ BLEV 
PROJEKTET EN 

REALITET!

MEN VAR 
MAN NU 

OGSÅ 
VILLIG TIL AT 

TAGE DEL I 
PROJEKTET? 
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og jeg husker Pilgaard et år læste 
historien om juletræet, da det kom 
til Danmark. Jeg tror nok, vi havde 
regnet med, at man altid havde haft 
et juletræ inde i stuen til juleaften, 
men nu fik vi altså at vide, at det slet 
ikke var tilfældet.

I ”Historiebogen – Børnenes julebog” 
har jeg fundet følgende om juletræet: 
Hvornår det første juletræ kommer 
ind i en stue, ved man egentlig 
ikke, men på det sydsjællandske 
gods ”Holsteinsborg” fik Wilhelmine 
Holstein indført skikken med 
et grantræ med levende lys i 
riddersalen. Det var i 1808.

B.S.Ingemann (1789-1862), der 
voksede op i Torkildstrup præstegård 
oplevede ikke noget juletræ som 
barn i præstegården. Først da han 
kom til København i 1815 ”mødte” 
han juletræet, og så skrev han i 1839 
den nok mest kendte julesalme ”Julen 
har bragt velsignet bud”.

Grundtvig, som har skrevet rigtig 
mange julesalmer, skrev i et blad i 
1817, at det med et juletræ inde i 
stuen var udtryk for ”en udvandet 
kristendom”. Men allerede i 1823 
skriver han om juletræet i meget 
positive vendinger. Årsagen var 
måske den, at han havde fået sit 

første barn det år og skrev i 1824 
salmen ”Velkommen igen Guds engle 
små”.

Skoledagene i december måned var 
ikke meget anderledes end alle andre 
af årets skoledage, bortset fra, at der 
hver morgen skulle tændes/tegnes 
det føromtalte lys på tavlen. Og så 
blev der ind i mellem i de almindelige 
dansk og regnetimer sunget 
julesange og salmer. Nogen stor 
julefest med stort juletræ, godteposer 
og slik var der ikke tale om. 
Den sidste skoledag inden ferien 
var samledes alle skolens elever – 
(nok cirka 60 elever) – i det store 
klasseværelse, hvor der var fællessang 
og lærerne ønskede os glædelig jul.  

Glædelig jul                       
   

jul i kvissel skole
Af Kaj Holm. Elev i Kvissel skole fra 1942 til 1947                          

Engang i 40`erne (altså under 2. 
verdenskrig.)

Mon ikke mange af os synes, det er 
for tidligt med al den ”julehalløj” sidst 
i oktober. Kunne man ikke godt vente 
i hvert fald til november eller endnu 
bedre til december? Men nej, det 
vrimler med tilbud såvel i tøjbutikker, 
skobutikker og legetøjsbutikker o.s.v. 
Restauranterne er fremme med tilbud 
på julefrokoster også længe før jul.

Nå, men på opfordring skal jeg 
fortælle noget om jul, som jeg 
oplevede det, som elev i Kvissel skole, 
og så kom jeg til at tænke på, at der 
begyndte juleforberedelserne faktisk 
allerede, når vi kom i skole omkring 
7. januar – vi skulle nemlig ikke starte 
før efter Helligtrekonger.

Jo, lærer Pilgaard startede allerede 
sin juleopsparingsrunde først i januar. 
Hver mandag kunne vi komme med 
vore 25/50 ører eller hvor meget, 
det nu var og lægge dem i den store 
gule opsparingskasse, hvor hver 
elev havde hver sit nummer. Når vi 
så kom til midt i november måned, 
blev det opsparede beløb talt op, og 
vi kunne bestille julebøger, der så 
blev udleveret dagen før juleferien. 
Jeg mener at kunne huske titlerne 
på i hvert fald fire af de bøger, vi 

kunne bestille. Der var ”Den lille 
historiebog”; ”Børnenes julebog”, 
”Mod jul børnenes julebog” og 
”Historiebogen, Børnenes julebog” – 
måske var der flere.

Omkring 1. december begyndte 
julestemningen at indfinde sig. Det 
første, der skete, var, at lærer Pilgaard 
tegnede et stort juletræ til højre på 
den store tavle, og det var nok den 
eneste gang, det fine farvekridt kom 
frem fra Kateterskuffen, for juletræet 
skulle være med brun stamme og fine 
grønne grene og grønne nåle og så 
en stor gul stjerne i toppen. Der blev 
tegnet 24 hvide lys på grenene, og 
så skulle vi elever på skift hver dag 
tænde (tegne) en flamme på et lys.

I december startede hver skoledag 
med, at alle elever samledes i det 
store klasseværelse, hvor der blev 
sunget, som regel 2 julesalmer. Vi 
skulle have dem lært udenad inden 
juleaften, husker jeg gamle lærer 
Præstholm sagde engang. Det 
skal også siges, at i mange af lærer 
Pilgaards almindelige timer - ikke 
bare i sangtimerne, blev der sunget 
julesange og salmer til Pilgaards 
violinspil.

I december måned skete det også, 
at vi i sidste time fik en julehistorie, 

jul i kvissel skole
Af Kaj Holm. Elev i Kvissel skole fra 1942 til 1947                          
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Kvissel Pensionistforening program vinter 2018/2019

31. december Julefrokost kl. 11.30 og Banko kl. 13
   Tilmelding til Inga 6165 4475  

10. januar  Banko kl. 13
Februar  Banko kl. 13

28. februar  Generalforsamling ca. kl. 19.30 – fællesspisning kl. 18

Ravnshøj Centret program vinter 2018/2019

8. december  Julefrokost kl. 12.30
    Tilmelding til Esther 2076 2312

18. december  Banko kl. 13   
15. januar   Banko kl. 13
19. februar   Banko kl. 13
19. marts    Banko kl. 13

April    Generalforsamling – dato oplyses senere
 
Hyggedage  Onsdage kl. 13 

Bestyrelsen har ikke planlagt særlige arrangementer pr. dato.

Skærum Voksenforening program vinter 2018/2019

4. dec. kl. 13.00  Julefrokost

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 og Ulve kl. 17.30-19.00 tirsdag i lige uger
Junior- og spejdere kl. 18.00-20.30 mandag i ulige uger
Familiespejder kl. 10 til kl. 13-14 den sidste lørdag i hver måned
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

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

lokal-kalendeRen - øvRige
Øvrige begivenheder



 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 1. februar 2019

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


