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Grågåsen, som er vor forsidefugl, er 
en stor fugl, ca. 85 cm. –den største 
og kraftigst byggede af de grå gæs. 
De fleste mennesker ser grågåsen 
i flugt, enten på træk mellem 
yngleplads og vinterkvarter, eller 
mellem forskellige rastepladser. Gæs 
flyver næsten altid i flok, og stort set 
altid i kileform.

Grågåsen er generelt meget sky. De 
vil derfor ofte leve en skjult tilværelse. 
Grågæs fouragerer på enge, 
dyrkede marker og strandenge. Om 
vinteren overvejende af rødder af 
strandengens planter.
Det er Jens Larsen der har lavet den 
fine akvarel af gåsen. 
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FRa Redaktionen
Udkants Danmark bliver 
det nye hit

Sådan er et af budskaberne i lægen 
Peter Qvortrup Geislings s nye bog: 
”Naturen på recept”. 

I bogen fortæller han, at tal fra 2016 
viser, at mange unge mennesker 
flytter ud af storbyerne for at bo på 
landet. Og han mener, at det måske 
er redningen for mange af de små, 
næsten-nedlagte landsbyer, man ser 
overalt i Danmark. 

Lad os håbe, at han får ret. I bogen 
kan man også læse om naturens 
betydning for menneskers trivsel, 
sundhed, livskvalitet og helbred. 

Det er nu videnskabeligt bevist. Det 
har vi, som bor i oplandet, længe 
været klar over. 

Som et dejligt led i naturen henvises 
til vores forside “Grågåsen” og billedet 
af  “Rødhalsen”.

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

Egnsarkivet Indbyder til møde torsdag den 8.marts 2017 kl. 14.30 i Ravnshøj 
Centret. Alle er meget velkomne. Der er gratis kaffebord.
Der afholdes generalforsamling og herefter vil der være et indlæg om Aasted 
Sogn, med emnet: Hvad billeder fortæller – en tur i tid og sted.

Storgårds Smedje i Kvissel 1920

egnSaRkivet FoR aaSted Sogn 2018
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Nu kan man tilmelde 
sig den landsdækkende 
affaldsindsamlingsdag, der finder 
sted søndag den 22. april 2018.

Danmarks Naturfredningsforening 
står bag den landsdækkende 
begivenhed, der samler både store og 
små landet over i den fælles indsats 
for mindre affald i naturen.

Man kan læse mere om 
affaldsindsamlingen og tilmelde sig 
på www.affaldsindsamlingen.dk 

tilmeld dig aFFaldSindSamlingSdagen
Af Jørgen Steengaard

Der bløw en ong` pi`g 
wæ`k i tjærken i da.

nyt FRa kRiF
Af bestyrelsen

Den 6. marts kl.19.00 afholder KRIF 
den årlige generalforsamling.

Mødet holdes i cafeteriet ved hallen.
Dagsorden efter vedtægterne.
Eventuelle forslag til punkter sendes 
til:
Malene.elholm.jensen@skolekom.dk.

Går du med tankerne om, at du gerne 
vil gøre en forskel for lokalsamfundet 
- så husk, at vi altid kan bruge en 
hånd i bestyrelsesarbejdet. 
Vi kommer denne gang til at 
mangle ca. 3 personer fordelt på 
2 bestyrelsesmedlemmer og en 
suppleant. 
Hvis du allerede nu overvejer at 
springe til, men har nogle spørgsmål, 
er du meget velkommen til at ringe 
til Morten Fanø (Formand): 21611797 

eller Malene Elholm (Næstformand): 
61665003.

På generalforsamlingen fremstiller 
bestyrelsen forslag om at stoppe 
lejemålet af Kvissel Fritidshus. Dette 
forslag kommer på baggrund af 
faldende medlemstal og faldende 
tilskud fra Frederikshavnerordningen. 
Forslaget stilles til afstemning 
og alle medlemmer af KRIF er 
stemmeberettiget.

Af hensyn til forplejning er der 
tilmelding på mail: 
malene.elholm.jensen@skolekom.dk
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Henriette Hartvig og Carsten 
Vejby brænder for arbejdet 
i skolebestyrelsen og deres 
engagement er vigtig for vores 
skole i Ravnshøj!

I august 2015 tråde den nye 
skolestruktur i kraft i Frederikshavn 
Kommune, hvilket betød at 
Ravnshøj Skole sammen Gærum 
Skole, Bangsbostrand Skole og 
Heldagsskolen blev til Skoledistrikt 
Vest. Der blev valgt en ny 
skolebestyrelse, som ikke længere 
kun skulle varetage de enkelte skolers 
interesser, men derimod arbejde for 
alle skolerne i distriktet.

Ved valgt i 2015 blev Henriette 
valgt som næstformand og 
Carsten er efterfølgende indtrådt 
som foreningsrepræsentant i 
skolebestyrelsen.

For både Henriette og Carsten 
omfatter arbejdet i skolebestyrelsen 
langt mere end deltagelse i de 
ordinære bestyrelsesmøder. 

De engagerer sig også diverse 
arbejdsgrupper og udvalg i 
bestyrelsen og det er alt lige fra 
vedligeholdelse af udearealer, 
økonomi til ansættelser af personale.

Henriette sidder også med i 
ansættelsesudvalget, når der i foråret 
skal ansættes en ny distriktsleder til 
skoledistrikt Vest.

I efteråret 2017 blev det besluttet at 
Troldehøj skal flytte over på skolen og 
integreres i de eksisterende rammer, 
dog skal der ske en ombygning af 
indskolingsafdelingen.

Både Henriette og Carsten har 
også deltaget i arbejdsgruppen i 
forbindelse med dette. Carsten har 
været med i processen helt fra starten 
først i daginstitutionsregi og nu i 
skoleregi, så her mærker man tydeligt 
Carstens store engagement.

Det er vigtigt for dem begge, at 
Ravnshøj har en velfungerende 
og veldrevet skole i nogle gode 
fysiske rammer, hvor både elever og 
personale trives.

bRændeR FoR aRbejdet i SkolebeStyRelSen
Af Jørgen Steengaard

Der er ingen tvivl om, at Carsten 
og Henriette brænder for at være 
med til at påvirke skolepolitikken 
i Frederikshavn Kommune og 
være med til at udvikle og sikre 
skoletilbuddet i Skoledistrikt Vest og 
de er begge klar til at tage en tørn 
mere de næste 4 år, når der til maj 
skal afholdes valg til skolebestyrelsen.

Medlem af distriktsudvalget: 
Betina Larsen.
Suppleant: Lone Thomsen.

nyt FRa SkæRum



10 11

Trods kuling og sneslud deltog 
knap 100 børn og voksne i 
Fastelavnsfesten som blev afholdt i 
Ravnshøj Hallen. 
Det er Borgerforeningen som 
afholder arrangementer sammen 
med KFUM Spejderne. Det store 
amerikanske lotteri giver overskud 
som ubeskåret går spejderne. 

Det var en fornøjelse af se så flotte 
og fantasifulde børnene var klædt 
ud. 

Efter tøndeslagningen fortalte Nynne 
spændende historier for børnene.  

Det var lige noget, som de kunne li´. 
Og ingen tvivl om, at de voksne også 
havde en god eftermiddag. Der blev i 
alt fald snakket meget ved bordene.  

FaStelavn
Af Jørgen Steengard

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

Næste dagligt læser og hører vi i 
nyhederne, at der har været indbrud 
i private hjem. Derfor er det vigtigt at 
vi som naboer hjælper hinanden. 
Vi holder øje med hinandens huse når 
der ikke er nogen hjemme, det være 
sig både på arbejde og på ferie.

Vi var et par stykker som havde være 
tilmeldt nabohjælp i et stykke tid… 
vi ville gerne have de sidste med, så 
kort tid før jul, lavede jeg et skriv til 
hver enkelt postkasse, for at høre om 
interessen for at få et skilt. 

Opbakningen var fantastisk – 100 
% -for på Krilvej vil vi gerne hjælpe 
hinanden. 

Hver enkelt husstand har tilmeldt 
sig Nabohjælp, herefter har vi fået 
tilsendt klistermærker til postkasse og 
døre. 

Vi har dannet 
netværk med 
vore naboer. 
Sidst men 
ikke mindst har vi i fællesskab købt et 
skilt som er blevet sat op for enden af 
vejen. 

Selvfølgelig er det ikke nok med 
klistermærker og skilt, det er også 
en vigtig faktor, at vi når vi danner 
netværk får talt med hinanden, 
kan sende beskeder til hinanden, 
når vi observerer noget som virker 
underligt.  

Jeg vil gerne opfordre andre til 
at gøre tilsvarende, og er gerne 
behjælpelig.
https://nabohjælp.dk/ 

nabohjælp
Af Lene N i nr. 5
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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.

jeg mindeS FRa min Skoletid
Af Orla Thomasberg

I Egnsarkivet ligger en fin skildring af 
skolegang i en landsbyskole omkring 
1930. Skolen er Aasted skole, der er 
bygget i 1900, og fortælleren er Erik 
Nielsen fra Faurholt.

Mit hjem er Nørgaard i Faurholt, jeg 
skulle til Aasted for at gå i skole. Jeg 
begyndte min skolegang i Aasted 
skole den 1. maj 1925. Det regnede 
så meget den dag, at det først blev 
dagen efter, at jeg kom i skole, så det 
blev egentlig den 2. maj inden jeg 
begyndte min skolegang.
Jeg fulgtes med Henning Birkbak 
fra Østergård til skolen hver dag. 
En større pige fulgte os den første 
dag, så skulle vi klare os selv, men 
det kneb dog lidt den første gang vi 
skulle gå alene, vi valgte den forkerte 
sti da vi var kommet over Aasted å, og 
fulgte den sti som var kirkestien, og 
som endte ved Østerby i Aasted. Den 

blev åbenbart ikke brugt som kirkesti 
ret meget, for pludselig stod vi ved en 
kornmark, vi vidste at vi ikke måtte gå 
i kornet så vi vendte hjem igen, og fik 
nogen til at følge os på rette den vej, 
så for eftertiden gik det bedre.

Vor skolevej begyndte med en sti i 
Faurholt, mellem Skolegården og 
mit hjem, den gik over en mark ned 
gennem ådalen over åen og op på 
den anden side, og det var her stien 
delte sig, for at gå i hver sin retning. 
Skolestien gik op mod det sted, hvor 
der nu er parkeringsplads og fulgte 
den nuværende vej ned til skolen, 
mens kirkestien gik længere mod 
nord ned til Aasted mellem Østerby 
og Østergård.    

Aasted skole var opdelt i 4 klasser, 
med en første lærer og en lærerinde. 
Vi gik 1 år i 1. klasse og 2 i de øvrige 3 

klasser, i de små klasser 
gik vi 4 dage om ugen 
om sommeren, og de 
store klasser gik 2 dage, 
og om vinteren var det 
omvendt. At de store 
klasser gik så få dage 
om sommeren, skyldtes 
at børnene skulle 
hjælpe til derhjemme 
med arbejdet. Vi gik 
naturligvis også i skole 
om lørdagen.
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Der var en lærer som hed Munch, og 
en lærerinde der hed Bach Nielsen.
Skoletasken var en rygsæk af 
Ravndug med remme, og den var 
fælles for os søskende. Vi havde ikke 
hver vores. Der var enkelte I skolen, 
som havde et Tornyster med klap af 
kalveskind.  

Vor påklædning var dengang korte 
bukser hele året, om sommeren 
uden strømper, og om vinteren med 
lange hjemmestrikkede strømper, 
som blev holdt oppe med elastikker 
sat på et livstykke. Livstykket var vi 
ikke så stolte af da vi blev større, det 
blev lukket bag på, men det kunne 
vendes og så blev det til en vest.

Altid var vi i træsko, der var ingen 
der havde gummistøvler. 
De første havde Henry Benner fra 
Skjortholt, et par flotte støvler der 
skinnede som lak. Der var nogle 
andre drenge, som også gerne ville 
have gummistøvler, men deres far 
mente ikke der var råd til det. De 
tog så sagen i egen hånd, og satte 
skafter de lavede af salpeter sække 
på deres træsko, det førte til at de fik 
rigtige gummistøvler. 
Når man altid var i træsko, blev 
man også tit våd om fødderne, og 
træskoene gennemvåde. De blev 
stillet til tørre ved ovnen, og der blev 
lagt tørvegløder i dem, for at tørre 
dem inden i.

ESKEBÆK GRØNT

ESKEBÆK GRØNT
Hjørringvej 295, Mejling

 9900 Frederikshavn
        

Tlf.: 61 30 14 85

ÅBNINGSTIDER 
Betjent butik

mandag-tirsdag: efter aftale
onsdag-fredag: 11 - 18
lørdag-søndag 10 - 16
Selvbetjeningsbutik

Åben alle dage 09 - 19

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

NYHED:
Vi sælger nu også ØKO 

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

mere.
Bøger og sjove kort er også kommet 

på hylderne. 
Så kom og kig...

I skolen startede vi i 1. klasse med 
at gå til lærerinden, hvor vi lærte at 
stave, og fik den første undervisning 
i at skrive og regne, i senere klasser 
blev vi undervist af læreren. De fag 
der optog mest tid var regning og 
dansk, med diktat, genfortælling og 
stil, men der var også andre fag, som 
danmarkshistorie, bibelhistorie og 
geografi. Vi havde ikke fag som f.eks. 
fysik og biologi i skolen. Vi fik lært 
at læse og regne, man mente vel, at 
andre ting kunne vi tilegne os senere, 
hvis det var nødvendigt. Det sidste år 
jeg gik i skole, gik jeg i mellemskolen i 
Frederikshavn.

I regnebogen startede vi i den gule 
og senere fik vi en grøn, der var også 
en grå, som vel kun de færreste kom 
til at regne efter.    
Man skrev på tavler med en griffel, og 
når det skulle være rigtig fint blev der 
skrevet med pen og blæk på papir. 
Blyant og papir brugte vi ikke i min 
skoletid.

Eksamen blev der ikke holdt, 

men en dag sidst i marts kom 
skolekommissionen, for at høre på 
undervisningen i de forskellige fag. 
I dagens anledning fik vi en skilling 
med, som vi kunne bruge hos 
købmand Rolykke i Aasted.
  
Jeg kan ikke huske om vi havde 
4 eller 6 ugers sommerferie, men 
der var kartoffelferie om efteråret, 
og så havde vi juleferie fra den 21. 
december og til Hellig tre konger (6. 
januar). 

Der blev holdt juletræ i skolen, og 
det var altid 4. juledag, og det var 
for alle elever, og mindre søskende 
og deres forældre. Dem som gik i 
aftenskole var også inviteret med. Så 
kom de forskellige med kringelkage 
og lagkager, mens lærerne stod for 
kaffen.  
Juletræet var i den største af 
skolestuerne, og i den lille var der 
dækket bord til kaffe. Der blev danset 
om juletræet, og der blev sunget 
salmer og leget sanglege, og vi 
børn fik en godtepose, som lærerne 
sørgede for.

Når vi børn var gået hjem, var der 
kaffe til dem som gik i aftenskole.
Vi var naturligvis kørende i hestevogn 
sådan en aften, hesten blev opstaldet 
i kirkestalden, og jeg kan huske at et 
år varede det noget inden far kom 
med vognen, vores hest var gået løs, 
og han kunne ikke finde den, så han 
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måtte låne en hest i Kirkensgård for at 
komme hjem.
I den tidligere skole var der skolestue 
med lærerbolig i midten, hvor 
lærerne boede, der var kun en lærer. 
I nordenden af bygningen var der 
indrettet en lille sal til gymnastik. Der 
var postsortering, og postindlevering 
i gangen til gymnastiksalen, og 
på væggen uden for hang der en 
postkasse, der kunne benyttes til at 
sende breve.

Skolen jeg gik i, var et hus der 
vendte øst og vest, det var bygget 
i 1900. Skolestuen hos 1. læreren 
var længst mod øst, og den anden 
skolestue mod vest. På nordsiden 

af huset var der mellem gangene til 
skolestuerne et rum der blev benyttet 
til sognerådssal.   

Hos læreren så skolestuen ud som på 
billedet nederst på siden. 

Der var 3 rækker skoleborde med 
faste bænke, 6 – 7 stykker i hver 
række ned gennem lokalet, drengene 
sad ved vinduerne ud til haven, og 
pigerne ved døren. Rækken i midten 
var blandet, med ældste årgang 
øverst.
På endevæggen var den store sorte 
tavle, og over den hang der et kort 
til geografiundervisning, der kunne 
trækkes ned foran tavlen. Lærens stol 

og katederet stod foran tavlen. Ved 
siden af var der et skab til lærebøger, 
tavler og blækhuse, og hvad der ellers 
skulle bruges i undervisningen.
Mod væggen ind til sognerådssalen 
stod en kakkelovn af den høje 
runde type med en flot blank takket 
krone på toppen, og ved siden af 
en stor tørvekasse, som drengene 
på skift sørgede for der var tørv i. 
Kakkelovnen blev for øvrigt væltet en 
gang til aftenskole, da der var en som 
ville hæve sig op i en krog han havde 
sat fast i kronen. 
Hos lærerinden var indretningen den 
samme, men der var kun 2 rækker 
borde.

Der var mange som havde rigtig langt 
til skole, og alle måtte gå der var ikke 
nogen der havde cykel, og selv i det 
dårligste vejr med sne og fygning 
kom de til skolen. Var der meget sne 
fik vi trukket strømper uden på vore 
hjemmesko (Futsko), så de på en 
måde kom til at fungere som støvler. 

Når vi så kom til skolen blev 
strømperne hængt på tørvekassen, 
der blev trukket hen til varmen, så de 
kunne tørre til vi skulle hjem igen.
Blev der snevejr mens vi var i skolen, 
blev der ringet rundt til forældrene 
om at komme, og hente deres børn, 
inden det blev for slemt.

Skoleudflugter var der hvert år, de 
gik skiftevis til Møllehuset og Tolne 
skov, og var for alle skolens elever og 
mindre søskende, også forældrene 
var med. Det foregik i hestekøretøjer.
De store klasser var på længere ture 
f. eks. til Aalborg, og en enkelt gang 
på Egholm i Limfjorden. En gang var 
vi også i Randers, hvor vi fik lov at 
se Dragonkasernen, det var meget 
interessant da de fleste af os jo havde 
kendskab til heste.   

Aasted skole blev i 1945 afløst af en 
ny skole i Ravnshøj.  

Hajj reest sæ åp i wun` 
å wræælt te bøn`  om 

å kom å wæ`j.   
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lokal-kalendeRen - øvRige
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program forår 2018

Banko    1/3 + 12/4 +3/5 alle dage kl. 13

Fællesspisning   Torsdag 1/3 kl. 11.30 – tilmelding til Inga 61 65 44 75   
    eller Birte 25 88 77 09 

    Torsdag 3/5 – kl. 11.30 – tilmelding til Inga 61 65 44 75  
    eller Birte 25 88 77 09

Kør selv tur  27/5 kl. 13 fra Fritidshuset

Sommerudflugt 12/6 Program udsendes senere

Bowling   Hver  onsdag kl. 10-11 fra Bowlinghuset     
    Skippergade 

Petanque   Starter i maj kl. 10-12 ved Fritidshuset
  

Ravnshøj Centret Program forår 2018

Bankospil    Tirsdage 20/3, 17/4 og 15/5 og 19/6. Alle dag kl. 13

Fællesspisning   Tirsdag 6/3 kl. 18
    Torsdag 19/4 kl. 18 (derefter Generalforsamling)
    Tirsdag 1/5 kl. 18 (Syng sammen aften) 
    Tirsdag 19/6 kl.11.30 Kartoffeldag

    Tilmelding til Esther 20 76 23 12

Generalforsamling  19/4 kl. 19

Sommerudflugt Onsdag 18/7 – Program udsendes senere

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Mejerivej 4.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.00 - juni til august og i 
skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 5
Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl. 19.00 - 21.00 - samt efter 
aftale. 
Se mere på www.skaerum-info.dk

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

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-.00 - lukket i skoleferierne

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne

lokal-kalendeRen - FaSte
Faste arrangementer



 Følg Fællesvirke Vest på Facebook
 

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

Din historie i Skrå-en?
Kontakt Ove Christensen på ove@skolely.dk 
senest fredag den 27. april 2018

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


