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Fuglene på Skrå-ens forsiden kaldes 
Ringduer, på grund af de to hvide 
pletter på halsen, som godt kan 
opfattes, som en ring. 

Ringduen, som vi også kalder 
Skovdue, er en meget almindelig 
ynglefugl i hele Danmark. Den 
findes i alle slags skove og parker, 
og i byerne hvor er det de ældre 
villakvarterer, som er hjemstedet. 
Ringdue parret hævder et territorium, 
som dog ikke er ret stort. 

Om efteråret samler fuglene sig ofte 
i store flokke, og flyver rundt og 
søger føde, hvilket kan være meget 
generende for landmænd med 
uhøstede marker. 
Fuglen yngler også i Norge, og herfra 
kommer der ofte mange fugle på 
træk.   

SkRÅ-en FoRSiden
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FRa Redaktionen
Vi glemmer hurtigt. 
I dag den 14. maj - mens vi skriver 
på næste nummer af Skråen - er det 
præcist 2 måneder siden, at Thomas 
Mørk, Meteorolog TV2, udtalte, at 
den sibiriske kulde igen slår ind over 
Danmark med frostvejr og blæst.

Mange havde bekymrede miner. 
Hvad nu med planter, afgrøderne og 
blomster vil de klare sig? Hvornår får 
vi mon forår. 

Heldigvis kom foråret med solen højt 
på himlen og pæne temperaturer. 
Og så var det som om alt i naturen 
pludselig eksploderede. 

Når vi nu er inde på natur, så starter vi 
en ny serie af små artikler der netop 
handler om naturen - og specielt 
fuglelivet omkring os. 

Det er Jørgen som står bag tekst og 
billeder. Han kalder sig selv en glad 
amatør fuglekigger.

Her fra redaktionen ønsker vi alle en 
rigtig go´ sommer. 
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RavnShøjcentRetS venneR
Af Nina Hoel

Anmeldte Generalforsamling 
torsdag den 19. april 2018 kl. 18. 
Der kom mange medlemmer til 
Generalforsamlingen, som startede 
med, at alle medlemmerne var 
tilbudt meget dejligt smørrebrød. 
Medlemmerne spiste med stor glæde 
og fik sludret til højre og venstre, 
indtil Generalforsamlingen startede 
kl. 19.

Formanden, Esther Graven, 
bød velkommen, og foreslog 
Jørgen Knudsen som ordstyrer til 
Generalforsamlingen. Jørgen sagde 
tak for valget og mente, at gene-
ralforsamlingen var lovlig indkaldt, 
hvorefter man gik til dagsordenen.

Esther orienterede om årets gang, 
og oplyste, at der var mødt mangle 
medlem-mer frem til alle bankospil, 
forskellige fællesspisningsdage og 
sommerudflugten. Beretningen blev 
godkendt at medlemmerne.
Regnskabet blev gennemgået af 
kassereren Lene Primdahl, og med 
få ændringer til regnskabet blev det 
godkendt af generalforsamlingen.
Af indkomne forslag havde Lene 
Primdahl foreslået, at hun hjælper 
bestyrelsen med indkøb og andet, 

hvilket vil blive påført på regnskabet 
fremover. Forslaget blev godkendt af 
generalforsamlingen.
I punktet ”Valg af 
bestyrelsesmedlemmer” blev 
nuværende bestyrelsesmedlemmer 
genvalgt. Bestyrelsen gav udtryk for, 
at man havde været meget glad for 
det arbejde, Betty Sørensen havde 
gjort i de mange år, hun havde været 
med i bestyrelsen. Man valgte Hanne 
Holmberg som bestyrelsesmedlem 
for fremtiden.
Som 1. suppleant blev Gunnar Muhlig 
valgt, og som 2. suppleant blev Betty 
Sørensen valgt.
Til valg af 2 bilagskontrolanter blev 
Jørgen Knudsen og Gunnar Muhling 
valgt.
Som revisorsuppleant blev Svend 
Aage Nielsen valgt.

Under punktet Eventuelt blev det 
oplyst, at man har aftalt med den nye 
præst, at der holdes gudstjenester 
sidste tirsdag kl. 12 i august, 
september og oktober.
Herefter sluttede 
Generalforsamlingen, og formanden 
sagde tak for den gode ro og orden, 
og at det var dejligt at se så mange 
mennesker.
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Ser vi bort fra en periode med kulde 
i marts, så har vi haft en mild vinter 
med forholdsvis lidt sne. Det er 
bekommet fuglene godt. 

Flere Traner har overvintret og 
således undgået den farefulde rejse 
til Spanien og Nordafrika. Der har 
nærmest været invasion fra vores 
nabolande af Lille og Stor Korsnæb, 
ligesom der har også været mange 
Silkehaler på besøg. Rønnebær er 
deres livret – så har man Rønnebær i 
haven, så er der gode chancer for at 
få besøg af Silkehaler. 
Musvåger og Den Røde Glente 
har til stor fornøjelse vist deres 
flyvefærdigheder vinteren igennem. 
Flere sjældne fugle har også besøgt 
Nordjylland, bl.a. Kongeedderfuglen 
som tog et længere ophold i 
Hirtshals.

Nu er vi kommet til maj. Haven 

blomstrer og flere marker står så 
smuk sennepsgule. Trækfuglene er 
vendt tilbage. Ja, fuglesang sætter 
kulør på tilværelsen. 
Rørhøgen yngler i Ådalen. Ikke 
mindre end to steder. Og hannen 
er den samme. Særligt i april har 
man kunnet se, hvordan hannen 
kaster sit bytte til hunnen som griber 
det i luften. Det bliver spændende 
at se, når ungerne kommer på 
vingerne - sammen med de andre 
rovfugleunger – så er det bare med 
at holde øje med, hvad der sker i 
luftrummet. 

Antallet af Traner har de senere år 
været stigende i Nordjylland. Vi har 
mange mose- og engområder, hvor 
de befinder sig godt. I juni måned 
kan man være heldig at se, når de 
voksne Traner viser ungerne frem på 
de grønne områder. 

vinteR, FoRÅR og hvad deR venteR
Af Jørgen Steengaard

Først Rørhøg-hannen, så Rørhøg-hunnen, og til sidst hvor Rørhøg-hannen kaster 
byttet til hunnen
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Ved de større åer som Uggerby Å 
og Elling Å kan man se Isfuglen 
(Det blå lyn) komme susende hen 
over vandoverfladen. Men også ved 
søer kan den finde på at komme. 
Eksempelvis er den set adskillige 

gange ved Knivholt. Isfuglen graver 
en kanal ind i brinken, hvor den 
lægger sine æg. Kanalen kan være op 
til 90 cm lang.

  

Isfugl Gærdesmutte

Trane

Stor Korsnæb
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Silkehale

Kongeedderfugl

Rødhals



9

Inden vi får set os om, så er det Sct. 
Hans. 

Årets båltaler er Dorthe Nikkelsen. 
Dorthe bruger rigtig mange kræfter 
på at gøre noget godt for vores 
lokalområde. 

Jeg behøver blot at nævnte Rock i 
Frederikshavn, hvor overskuddet jo 
går til ungdomsarbejdet i Kvissel-
Ravnshøj Idrætsforening og projektet: 
Opland i bevægelse, hvor Dorthe er 
en af nøglepersonerne. 

Dorthe er altid frisk med en kvik 
bemærkning, hun har sine meningers 
mod og tager ikke et nej for nej. 

RavnShøj BoRgeRFoRening
Af Jørgen Steengaard
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geneRalFoRSamling i 
SkæRum vandvæRk
Af Alice  Schneider
På generalforsamlingen i Skærum 
Vandværk deltog mere end 60 
mennesker. Det startede med 
spisning -  derefter kaffe.

På generalforsamlingen var der 
forslag om, at Skærum Vandværk 
skulle ind under Frederikshavn 
forsyning.
Det blev der stemt om, og det blev 
nedstemt - derefter var der forslag 
om, at bestyrelsen skulle indlede 
forhandling om i fremtiden at komme 
ind under Frederikshavn forsyning.
Det blev også nedstemt.
Begrundelsen var, at Skærum havde 
meget godt vand.
Mødet sluttede først kl. 23.00.

Pinsedag blev der (traditionen tro) 
afholdt gudstjeneste.
Der mødte rigtig mange glade 
mennesker op, og det blev en rigtig 
god oplevelse.
Ådalens Kor sang dejlige sange.

Igen i år blev der afholdt cykelløb, 
hvor rigtig mange deltog.
Det er en god tradition, og meget 
farverig.
Mange havde set frem til det, og 
vejret var med os.
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Landsbyløbet blev startet af Distriks-
udvalget i 2017 med det formål at 
sætte fokus på oplandsbyerne og 
samtidig give deltagerne mulighed 
for at dyrke motion på en anderledes 
måde. 
Det blev en succes. Og landsbyløbet 
i år har også fået en succesfuld start 
med flere deltagere end sidste år. 
I år var der etapestart i Skærum og i 

Ravnshøj, og der var depot i Åsted. 
I Landsbyløbet kan man deltage 
på flere måde: som hyggecyklist, 
mountainbiker og løb på korte som 
lange strækninger. Alle kan deltage 
lige fra skolebørn til seniorer. 

Her billeder fra Ravnshøj, hvor der 
var 13 km start, og hvor alle der kom 
forbi kunne få en forfriskning.  

landSByløBet
Af Jørgen Steengard
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deR lÅ en mølleSten undeR alteRet
Af Bjarne Haugaard Madsen

I begyndelsen af 1950’erne 
gennemgik Åsted kirke en større 
renovering. Egentlig havde den 
trængt til den længe, der havde 
været flere tydelige signaler, en del 
af loftet i tårnrummet brød sammen 
umiddelbart inden en gudstjeneste, 
og i forbindelse med en begravelse 
var der en dame, der trådte igennem 
gulvet. 
Det var pinlige begivenheder, 
som man absolut tog alvorligt, 
men efterkrigstidens strenge 
bygningsrestriktioner lagde mange 
hindringer i vejen. 

Da man i 1953 gik i gang viste det 
sig, at kirkens tilstand var meget 
værre, end man først havde antaget, 
man måtte simpelthen rive hele 
tagkonstruktionen af, da der var råd- 
og svampeangreb flere steder.
I øvrigt kom restaureringen til 
at omfatte så at sige alt i kirken 
med undtagelse af døbefonden 
og prædikestolen. Begge dele fik 
efter arbejdets færdiggørelse nye 
placeringer.

Da man kom ned under alteret, 
viste der sig her at være gravkamre, 
sandsynligvis har de været forbeholdt 
ejerne af Knivholt, der tillige ejede 
kirken. Otto Arenfeldt lod i 1695 
opføre et kapel til begravelse af 
familien, så gravene under alteret må 

være ældre. I gravkamrene fandt man 
et kranium, der sammen med nogle 
få knogler fik en behørig begravelse 
på kirkegården. Men man fandt også 
en stor møllesten, der lå ca. to meter 
under alterets niveau. 
Dette gav naturligvis anledning 
til en masse gisninger folk og folk 
imellem. Kunne der være tale 
om en begravelse, hvor man ville 
være sikre på, at afdøde blev, hvor 
vedkommende var stedt til hvile 
ved at placere en møllesten oven på 
graven? Nogle mente endda, at det 
var sandsynligt, at man havde drevet 
en pæl gennem møllestenens øje og 
på den måde sikret sig, at afdøde ikke 
gik igen. 

Denne møllesten har sat min 
nysgerrighed i sving, hvad var 
baggrunden for at anbringe den 
i en grav? Jeg vil i det følgende 
prøve at resonere mig frem til nogle 
mulige forklaringer – det bliver ren 
gætteværk, sandheden finder man 
naturligvis aldrig.

Først teorien om, at møllestenen 
skulle sikre, at afdøde blev på plads. 
Det kan være svært at forestille 
sig, at en person med høj rang og 
anseelse skulle få en så fornem 
begravelsesplads, hvis man havde 
kendskab til, at han/hun i levende live 
skulle have gjort noget, der krævede, 
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at man allerede ved begravelsen 
sikrede sig ved at gå så drastisk til 
værks. 
Det er derfor mere nærliggende at 
tro, at den begravede først senere 
er begyndt at gå igen, så man 
efterfølgende har set sig nødsaget 
til at manøvrere møllestenen ned i 
gravkamret og drive en kæp igennem 

hullet for på den måde at stoppe 
spøgeriet. 

Skulle dette være tilfældet, måtte 
spøgelset først manes i jorden. Dette 
kunne i følge overleveringerne kun 
gøres af en præst, “der kunne mere 
end sit fadervor”!
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Der kan givetvis også være andre 
motiver til at bakse en møllesten til 
rette under alteret, stenen kan jo have 
haft en symbolsk betydning. Noget 
helt lille arbejde har det i under alle 
omstændigheder ikke været. 

I bibelen omtales møllesten flere 
steder blandt andet i Mattæus 18. 6. 
hvor det hedder: 
“Men den, som forarger een af disse 
små, som tror på mig, ham var det 
bedre, at der var hængt en møllesten 
om hans hals, og han var sænket i 
havets dyb”. 

Der er ingen tvivl om, at metoden 
i nogle tilfælde er blevet benyttet, 
en sådan henrettelse ligger bag 
helgenkåringen af Sankt Hallvard 
i Norge. Men noget sådan, synes 
jeg ikke, giver mening i den her 
sammenhæng. 

Og så er der beretningen i det gamle 
testamente om kæmpen Samson. Da 
filistrene i sin tid havde fået krammet 
på Samson, blev han sat til at dreje 
kværnen i fangehuset. 
Kværn (= mølle)  kan på den måde 
blive et billede på livets jammerdal, 
der blot består af slid og slæb. Den 
endelige forløsning kommer da, når 
først kværnen er sat i stå, og livet 
er slut. Dette giver måske lidt mere 
mening.

Der findes ingen fast fortolkning 
af møllestene som symbol, men 
at de har haft særlige betydninger 
gennem tiderne, kan der ikke være 
tvivl om. I Tyskland findes der flere 
eksempler på, at møllesten er muret 
ind i kirkemure, måske findes der 
tilsvarende eksempler i Danmark. 
Men hvilken betydning har man 
tillagt disse sten? 

Sammen med ploven har kværnen/
møllen sikret det daglige brød. 
Kværnen har ændret det for 
mennesker uspiselige korn, til 
anvendeligt og nærende mel, som 
kunne sikre eksistensen. Er det sådan 
man har set på det? Forvandlingen 
gennem formaling af råt materiale til 
et forfinet produkt - fra en tilstand til 
an anden - tilvejebringer den perfekte 
metafor, der også kan anvendes på 
overgangen fra liv til død – og for den 
sags skyld også på genfødslen. 

I nogle beretninger fortælles det, at 
stenen for Jesu grav var en møllesten. 
I givet fald var den let at rulle til side, 
også for de kvinder, der opdagede, 
at graven var tom. Kan møllestenen 
simpelthen være symbol på livet 
og genopstandelsen? Hvis dette er 
tilfældet, giver det god mening at 
anbringe en møllesten på graven. 

I nogle tilfælde kan en møllesten 
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naturligvis også blot være en 
møllesten. Utallige halve møllesten 
har gennem tiderne fået en praktisk 
funktion som trappetrin. En hel 
møllesten kunne naturligvis også 
gøre det ud for gulvbelægning i et 
gravkammer, uden at man behøver 
tillægge det en dybere mening. 

Under alle omstændigheder, så er der 
mange, der finder møllesten – nye 
som  gamle – dekorative og finder 
anvendelse for dem i haver, ved 
indkørsler med videre. 

Møllestenen fra graven i kirken ligger 
da også den dag i dag på Åsted 
kirkegård - tro eller overtro - man 
smider nemlig ikke en møllesten væk.

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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PenSioniStFoReningen kviSSel og omegn
Af Nina Hoel

Generalforsamling 2018
Bestyrelsen indkaldte til ordinær 
generalforsamling torsdag den 22. 
februar 2018. Kl. 18 var der først 
inviteret til aftensmad, og som vanlig 
bestod middagen af guleærter med 
pølse og flæsk. Det var en rigtig god 
middag, og medlemmerne var i hvert 
fald ikke sultne, da de gik hjem.

Efter middagen (ca. kl. 19) startede 
generalforsamlingen. Formand Birthe 
Jensen skulle på bestyrelsens vegne 
have fundet en ordstyrer, men da 
medlemmerne ikke havde forslag, 
udpegede Birthe, at man valgte Grete 
Olesen, som blev enstemmigt valg.
Ordstyreren takkede herefter for 
valget og kunne kort konstatere, at 
indkaldelsen var udsendt rettidigt, 
hvorefter man kunne gå i gang med 
dagsordenen.

Formanden oplyste, at året var 
gået ualmindeligt godt. Der havde 
været et godt fremmøde til de 
bankospil, der havde været i årets 
løb. Der havde også været en stor 
del af medlemmerne til både ”Kør 
selv-turene”, Sommerudflugten og 
diverse foredrag  i det forgangne år. 
Årsberetning blev godkendt.

Kassereren, Inga Mygind, fik hermed 
tiden til at fortælle om regnskabet. 
Medlemmerne var så heldige, at 

regnskabet var udsendt samtidig 
med indkaldelsen, så hvis der 
var nogen tvivl om regnskabet, 
kunne de være studeret i hjemmet. 
Der var ingen medlemmer, der 
ønskede yderligere gennemgang 
af regnskabet, som herefter blev 
vedtaget og godkendt.

Herefter overgik generalforsamlingen 
til valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Medlemmerne havde ingen 
kommentarer til de forskellige 
valg. Alle kunne kun give udtryk 
for, at bestyrelsen havde udført et 
storartet arbejde, så der var ingen 
kommentarer. 
Suppleanten blev også genvalgt.
Som valg af Bilagskontrollant var det 
oplyst, at Karl Larsen ikke ønskede 
genvalg. Den eneste, der herefter 
meldte sig frivilligt (Nina Hoel), blev 
valgt.

Der var ikke modtaget indkomne 
forslag. Under eventuelt var der heller 
ikke nogen ønsker.

Såvel Ordstyreren som formanden 
takkede medlemmerne for en 
meget fin generalforsamling – ingen 
ubehagelige samtale – alt meget 
dejligt.
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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.
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Degnen i Aasted mister sit fæste af 
Klinkenbjerg.

Ved Vennebjerg Herredsting, 
den 21. juli 1634, står Anders 
Christensen i Lindet frem, på Otto 
Skeel, Sæbygårds vegne, efter 
en udsættelse på 5 uger, hvor 2 
stævningsmænd havde indstævnet 
Jens Degn i Aasted for dom, efter et 
tingsvidne af Sæbygård birketing, 
den 3. maj 1634, hvor Jens Steffensen 
i Guldbækskær, for 8 mænd, har 
vidnet med oprakt finger og ed, at 
han ikke vidste at Jens Degn i Aasted, 
har brugt noget jord fra værestedet 
Klinkenbjerg i Aasted by, uden den 
lille have som ligger til huset, og 
det andet jord har han brugt til 
Degnebolet.

Søren Pedersen i Aasted by, og Jens 
Jensen samme sted, med lige svoren 
ed som Jens Steffensen, fremlagde 

et andet tingsvidne af førnævnte 
ting 31. maj 1634, hvor Steffen 
Jensen, Donbæk og Peder Jensen 
samme sted og deres medbrødre 8 
synsmænd, at have fortalt, hvorledes 
de var på syn i Aasted by. Der så de et 
værested, som kaldtes Klinkenbjerg. 

Rollingens huse var holdt ved magt 
med ler, tømmer og tag, som det sig 
bør. 
Samme sted så de et lille jordhus, 
men ingen ladehus til dette værested. 
Anders Christensen sagde, om 
ikke Jens Degn har brugt jorden til 
Degnebolet, og ikke til det værested, 
han har stedet og fæstet, og heller 
ikke bygget, og forbedret husene på 
samme værested, og mener at hans 
fæste er forbrudt, og begærede dom 
der på, hvor til Jens Degn svarede, 
og begærede opsættelse i sagen, 
han ville tale med Otto Skeel derom. 
Sagen blev opsat i 4 uger.

aF aaSted SognS hiStoRie
Af Orla Thomasberg
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Så blev denne sag optaget på ny, 
og nu mødte Anders Christensen 
i Lindet, og begærede dom efter 
foranstående, og mente at efter 
Jens Degn har haft Klinkenbjerg i 
ungefær 20 år, og ikke har bygget 
eller forbedret husene, ej heller har 
brugt jorden eller ejendommen til 
samme værested, men lagt dem 
til Degnebolet, så har han dermed 
forbrudt sit fæste.

Der er udstedt tingsvidner ved 
Sæbygård Birketing. Det er fordi 
Klinkenbjerg ligger på jord, der hørte 
til Skjortholt, som igen var ejet af 
Sæbygård. Klinkenbjerg nævnes 
senere som Klinkenbak, og da 
ejendommen bliver købt af en af de 3 
præster Mumme i 1700 årene, får den 
navnet Mummetofte.

Kilde: Herredstingbogen for 
Vennebjerg Herredsting.  
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lokal-kalendeRen - øvRige
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program sommer 2018

Banko    Sommerferie juni, juli, august. Starter 6/9 kl. 13

Sommerudflugt Onsdag den. 20. juni kl. 9. fra Kvissel og der køres til 
    Jesperhus Blomsterpark, hvor der spises frokost og 
    drikkes eftermiddagskaffe. Pensionistforeningen for 
    Kvissel og Omegn har 40 års jubilæum, og prisen for 
    hele turen er sat til kr. 40,00.

Bowling   Starter  onsdag den 3. oktober kl. 10 – 11 fra 
    Bowlinghuset, Skippergade 

Petanque   Fortsætter hele sommeren ved Fritidshuset om 
    onsdagen fra kl. 10 til 12 – hvis vejret er godt. 
    Ved regnvejr ingen Petanque. 

Ravnshøj Centret Program sommer 2018

Bankospil    Tirsdag 19/6 kl. 13. Herefter sommerferie i juli og august

Fællesspisning   Tirsdag 19/6 kl.11.30. Kartoffeldag
    Tilmelding til Esther 20 76 23 12

Sommerudflugt Onsdag 18/7 – Program udsendes senere

Hyggedag   Fortsætter det meste af sommertiden om onsdagen 
    ved 13-tiden
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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

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



 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 3. august 2018

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

https://www.facebook.com/F%25C3%25A6llesvirke-Vest-281325132017712/
http://www.f%C3%A6llesvirkevest.dk/
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