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Det er Lille Kobbersneppe, der denne 
gang pryder forsiden af Skrå-en. 

Fuglen yngler langt mod nord, i det 
nordlige Skandinavien. Hos os er den 
en almindelig trækgæst. Der kan ses 
mange steder langs kysten, og frem 
for alt i Vadehavet. 

Kobbersneppen opholder sig under 
trækket ved kysten, på lavt vand - på 
lerede flader, og i dyndede vige. Her 
fouragerer fuglene, let synlige i større 
eller mindre flokke. 

Lille Kobbersneppe har vinterkvarter 
i Vesteuropas og Vestafrikas 
kystområder.
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FRa Redaktionen
Hvis nu !!!

August er måneden, hvor aftenskoler 
husstandsomdeler foldere med 
mange spændende tilbud. 

Tro mig - vi har sandelig også mange 
spændende tilbud samlet set i vores 
lokalområde. Idrætsforeningen, 
Egnsarkivet, KFUM Spejderne, 
Skærum Voksenforening, Skærum 
Whistklub og Togklubben for blot at 
nævne nogle af de foreninger som 
tilbyder aktiviteter. 

Og måske lige en aktivitet som kan 
interessere dig. MEN det er svært at få 
overblik over. HVIS NU foreningerne 
i det første nummer af Skråen efter 
sommerferien beskrev efterårets og 
vinterens aktiviteter, så kan man få 
det overblik, som vi mangler. Lad det 
være en opfordring!  

nyt FRa SkæRum
Af Anna V. Jensen 

Skærum Voksenforening var den 8. 
maj i dejligt solskinsvejr på besøg 
i Bangsbo Botaniske Have. Hvor 
Herluf Johansen viste os rundt og 
fortalte om havens tilblivelse og 
de forskellige afsnit i haven. Herluf 
Johansen er en  levende fortæller, der 
brænder for Bangsbo Botaniske Have, 
så vi fik rigtig meget at vide.

19. juni gik sommerudflugten til 
Jesperhus Blomsterpark. Bussen 
afgik fra Skærum Aktivitetshus kl. 
8.00. Efter formiddagskaffen ved 
Vejlerne ankom vi ved 11 tiden 
til Jesperhus Blomsterpark, hvor 
vi i solskin og blæsevejr nød den 
smukke park med alle de forskellige 
blomsterarrangementer  -  afbrud 
af en god frokost og senere 
eftermiddagskaffe. Vi sluttede dagen 
med at spise aftensmad fra Lendum 
Kulturhus i Skærum Aktivitetshus. En 
god dag med mange indtryk.

3. juli kl 13.00 kørte vi fra Skærum 
Aktivitetshus i egne biler til 
Dronninglund Kunstcenter, hvor 
der i år er Danmarks største 
Skulptur biennale. Det er lykkes 
billedhuggeren Stinne Teglhus fra 
Hirtshals at få den til Nordjylland 

i år. Vi fik en guide rundvisning og 
så de mange store skulpturer, der 
var placeret i områderne omkring 
Dronninglund Kunstcenter . Derefter 
kunne vi selv gå rundt og se på de ca. 
150 skulpturer, som var inde i huset. 
Der var brugt mange forskellige 
materialer til skulpturerne både 
inden-og udenfor. 

Yoga i Skærum
Tirsdag den 21. 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. Lis Toft tlf. 98 
473110

Gåtur i Skærum og omegn
Hver mandag kl. 18.30 med start fra 
Katsigvej 2 i sommerperioden.  
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Årstiden skifter og mange fugle 
trækker sydpå. Det ser vi lidt på, men 
først lidt om sommerens fugle. 

Rørhøgen, som har glædet mange 
ved sin tilstedeværelse i Ådalen, fik to 
unger på vingerne. Faktisk var der to 
hunner og en han. Det var desværre 
kun den ene hun som fik unger. 
Forklaringen kan være, at hannen har 
haft svært ved at skaffe tilstrækkeligt 
med føde i den tørre sommer. 
Rørhøge overvintrer i Sydeuropa eller 
det nordlige Afrika. 

Stenvenderen har man bl.a. kunnet 
se ved stranden i Strandby. Som et af 
de få steder herhjemme yngler den 
på Læsø. På billedet ser man den i sin 
flotte sommerdragt. 

Så er der Præstekraven som har været 
talrig i sommer. Kommer man for tæt 
på ungerne, så prøver forældrene at 
lokke en væk fra ungerne, ved at lade 
som om den har brækket en vinge og 
halte væk fra ungerne. 
På billederne kan man se, hvordan 
den bruger alle kneb imens ungen 
med hovedet på skrå kigger efter. 
Klart, for den skal jo også lære 
teknikken. 

Den Røde Glente er en flittig gæst 
på himlen over Ravnshøj. Flot er den 
med sin lange kløftede hale, de lange 
vinger og den rustrøde farve. 
Vi må glæde os over, at der er 
fremgang i bestanden af Røde 
Glenter i Danmark. Andre steder i 
Europa er den på tilbagegang. Får 
vi en mild vinter, så vil vi også få 
fornøjelsen af den til den tid. 
Efterårstrækket står for døren. 

Allerede i august begyndte 
vadefuglene at trække. Jerup Strand 
er i øvrigt et godt sted at se vadefugle 
- og samtidig få en frisk spadseretur.  

September er en stor trækmåned for 
rovfugle og de mindre fugle. 
Skagen er jo det oplagte sted, hvis 
man vil opleve disse fugle. 
I oktober kommer gæssene ind over i 
store flokke. 

SommeRenS Fugle og hvad deR venteR
Af Jørgen Steengaard

Rød Glente

Præstekrave

Rørhøg han

Rørhøg hun

Stenvender

Rørhøgens to unger
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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

Gymnastiksæson 2018/19

Vi starter sæsonen mandag d. 
3. september med følgende på 
programmet:

Line Dance styres og dirigeres af 
Birgitte Dela mandag kl. 18.30 - 20
Har du lyst til at få rørt kroppen til lidt 
gode rytmer, så er det lige noget for 
dig.

Forældre & Barn gymnastik som 
Maria Rafn hygger sig med tirsdage 
fra kl 16.30 - 17.30.
Holdet henvender sig til forældre 
og deres børn i alderen 1-5 år. Både 
børn og forældre blive udfordret med 
sanglege og redskaber.

Dagmotion hvor Vera Holm sørger 
for at holde vores seniorer rørige 
onsdage fra kl. 16 - 17.

The Kids er et hold for drenge og 
piger fra 5-10 år. Her vil der være 
dance, spring og akrobatik torsdage 
kl. 16 - 17. Holdet styres af Stine 
Nikkelsen og Louise Krogh.

Vi har en ledig hal tid mandage fra 
16.30 - 17.30, men kan sikkert finde 
flere, hvis du har en ide til gymnastik 
eller motion. Eller måske har du en 
lille træner gemt i maven? Så kontakt 
endelig en fra gymnastikudvalget: 

Marie Weiergang på tlf. 5171 1775
Johnny Høgh på tlf. 2124 2010

Så skal der slås til fjerene i 
Ravnshøhallen

Badmintonsæsonen begynder nu – 
efteråret er på vej….

Ungdomsbadminton
Tirsdag den 28. august kl. 16.30. 
Herefter tirsdag og torsdag 16.30 – 
17.45. Træner Peter B. Nielsen.
Ungdomshold tilmeldes turnering i 
løbet af vinteren.

Motionsbadminton
Mandag den 17/9. 
Herefter mandag/tirsdag kl. 20 – 22 
og onsdag kl. 19.30-22.
Det er ren motions- og 
hyggebadminton – I sætter selv 
grænsen.

Har du ikke en makker, så kontakt 
Jørgen på 3013 4654. Han finder 
måske én, eller så sætter han dig i 
”makkerbanken”.                                                         
MØD OP OG PRØV – kontingentet er 
billigt, og der er masser af varmt vand 
i bruseren.
Se KRIF´s hjemmeside.

nyt FRa kRiF

Wi ku høør suwst i tåppi å 
træj`jern, én wi ku mær´k 

wej´jen.
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SpejdeRne RavnShøj / SkæRum
Af Christina Stønbach Gruppeleder
Vi er nu klar med vores oplæg til 
efteråret i vores spejdergruppe.  Vi er 
i ledergruppen 5 ledere: Ulla, Anne, 
Dan, Jesper og Christina.  
 
Vi har valgt, at fordele os på følgende 
måde:  
 
Juniorer og Spejdere 
Ledere: Anne og Ulla.  
Mødetid: Mandage i ulige uger fra kl. 
18 til kl. 20.30 samt fælles møde den 
sidste lørdag i måneden sammen 
med familiespejdere. 
Første møde efter sommerferien er 
mandag i uge 35. 
Der vil blive brug for forældrehjælp, 
som Ulla og Anne vil koordinere.  
Annes mobil: 3068 4046 
Ullas mobil:  6071 9340 
 
Bævere og Ulve
Ledere: Dan, Christina og Jesper. 
Mødetid: Tirsdage i lige uger fra kl. 
17.30 til kl. 19.00 samt fælles møde 
den sidste lørdag i måneden sammen 
med familiespejdere. 
Første møde efter sommerferien er 
tirsdag i uge 34. 
Der kan være tirsdage, hvor vi får 
brug for forældrehjælp, det hører I 
nærmere om. 
Christinas mobil: 21 445 334 
Dans mobil: 3125 6643 
 
 

Familiespejder
Koordinatorer: Christina, June og Joe. 
Desuden de øvrige ledere, der har 
mulighed for at være med og evt. 
forældrehjælp afhængig af program 
og aktivitet.  
Mødetid: Den sidste lørdag i hver 
måned, dvs. 29. september,  27. 
oktober og den 1. december. 
Tidspunkt kl. 10 til kl. 13-14. 
Christinas mobil: 21 445 334 
Joes mobil: 2993 9382 

Familiespejdere er børn fra 3-6 år inkl. 
en forældre og det også for de øvrige 
spejderenheder.  

På vegne af KFUM-spejderne 
Ravnshøj-Skærum
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Den 3. september kl. 14 – 16 åbner vi 
dørene til hyggecafè i Sognehuset.

Alle er velkomne – mænd , kvinder, 
unge, ældre og dem midt imellem.

Vi skal snakke med hinanden, synge 
et par sange, nyde kaffe og kage, 
måske lidt håndarbejde – ja, du 
bestemmer selv. 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 os, 
hvis du har behov for transport.

Vi har foreløbig planlagt hyggecafè 
den 1. oktober, den 5. november og 
den 3. december.

Elsebeth tlf. 98  48 46 56
Kirsten tlf. 29 76 09 33
Linda tlf. 28 56 88 44
Vera tlf. 60 18 33 93

hyggecaFé i SognehuSet
Af Linda Steengaard
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Sankt Hans i Ravnshøj overgik alle 
forventninger og mere til. 
Vejret var usædvanlig godt, og 
Dorthe Nikkelsen leverede en 
fremragende båltale. Dorthe er 
i øvrigt altid klar med en frisk 
bemærkning og et godt grin. Hvor 
er det dejligt, når en af vores lokale 
springer til og holder båltale. Uden 
tvivl en af grundene til, at rigtig 
mange var mødt frem. 

Og så en lille spøg i forbindelse med 
Sankt Hans. At Dorthe Nikkelsen er 
en frisk pige – det ved vi. Men er hun 
også frygtløs? Det skulle prøves. Jeg 
tog hende med et sted, hvor der er 
spiselige orange myrer. Var hun mon 
frygtløs nok til at smage på dem? 
JA – det var hun. Uden at tøve smagte 

hun på myrerne. 
Det skal nævnes, at de orange myrer 
serveres på de dyre restauranter i 
storbyerne. De serveres levende som 
tilbehør til maden. Og det betaler 
kunden godt for.

Samme dag som vi fejrede Sankt 
Hans havde Borgerforeningen 
arrangeret en række aktiviteter 
og konkurrencer for børn på 
aktivitetsområdet. 
Der var konkurrencer om at springe 
længst, løbe hurtigst og køre flest 
omgange på skaterbanen. 
Børnene var delt op i 3 grupper. Op 
til 6 år. 7 til 10. Og fra 10 og op. Og 
der var lækre præmier som børnene 
kunne hente i Kiosken, Ravnshøj.

Sankt hanS og aktivitetSdag
Af Jørgen Steengaard

Di swænsker der war mæ 
teå bø´g banen war få´

skrækle te å dræ´k å ba´j.
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RoSengÅRdenS heSte
Af Jørgen Steengaard

I 2015 var vi på besøg hos Stina og 
Søren på Rosengården som i fordums 
dage hed Vestermark. 
Vi bragte i septembernummeret 
en artikel om stedet, og det store 
arbejde som Stine og Søren har sat i 
gang med at få realiseret drømmen 
om at lave en rideskole, som fik 
navnet Rosengårdens Heste. 

Siden da er der sket en enorm 
udvikling. Vi besøgte Stina og 
Søren en dejlig sommerdag på 
Rosengården. 
De er i gang med at etablere en ny 
ridebane som Søren så beskedent 
siger. Men det er ikke bare en 
ridebane. Jeg vil nærmere betegne 
det som et helt rideanlæg med 
dimensioner, så det også kan 
bruges til større ridestævner og 
konkurrencer. 
Derfor skal der også bygges et 
dommertårn i midten af anlægget. 
Anlægget er faktisk så stort, at der 
bliver plads til to ridebaner. 

Stina og Søren fortæller, at anlægget 
skal stå færdigt til foråret 2019. Det 
har været et stort arbejde med at få 
hele terrænet jævnet ud, og nu er de 
i gang med at få området forskønnet 
med den megen jord som blev 
tilovers. Der skal etableres P-pladser 
og meget mere. 

Rideanlægget bliver et af de største 
i nord for Limfjorden og vil uden 
tvivl trække mange til. Både ryttere 
og interesserede tilskuere. Man 
må virkelig tage hatten af for dette 
FLOTTE initiativ, som viser, at man kan 
skabe udvikling i landdistrikterne. 

Projektet er blevet støttet af store 
fonde, som har bakket op om det, 
fordi de kan se, at det er tale om 
nytænkning med store muligheder.

Det er en fornøjelse at se så mange 
børn der er knyttet til Rideskolen.  
Man kan tydeligt se, at børnene 
stortrives i disse dejlige omgivelser 
og miljøet på gården. De har det rart 
sammen, de lærer noget og udvikler 
sig. Det er altafgørende for Stina og 
Søren.

Herfra skal lyde et stort tillykke med 
projektet. Vi glæder os til at være 
med, når anlægget skal indvies. 

    

 

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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Går vi ca. 100 år tilbage i tiden, var 
det vigtigt for et lokalsamfund på 
landet, at man havde håndværkere 
der kunne løse opgaver, som ikke 
alle mestrede. En sådan håndværker 
var Smeden. Især landbruget havde 
behov for hans evner. De skulle 
have deres heste skoet, plovskæret 
skærpet, forskellige håndredskaber 
repareret, og der skulle laves ringe af 
jern, for at beskytte arbejdsvognens 
træhjul. 

I Ravnshøj er Smedens hus og 
smedjen noget af det første, der 
er bygget. Det sker lige efter 1900, 
hvor der kommer Købmand - Mejeri 
og Mølle men altså også Smed til 
Ravnshøj. Det der på det tidspunkt 
ikke var nogen landsby. Bare nogle få 
huse langs en forblæst landevej.

Det er en K.B. Knudsen der starter, 
som smed i Ravnshøj, men 15. juli 
1953 sælger han til Jens Christian 
Knudsen (det er ikke familie selv 
om det er samme efternavn). Jens 
Christian Knudsen var udlært smed, 
men drev et landbrug ved Skibsby. 
Han ville gerne være smed, og 
så derfor på et smedeværksted i 
Frederikshavn, den handel blev 
ikke til noget, og derfor blev det 
smedjen i Ravnshøj han køber. Det 
er et stort areal stuehus og smedje er 

bygget på. Der kan senere sælges 3 
byggegrunde fra. 

Med tiden bliver landbruget mere 
mekaniseret, hestenes antal går ned, 
og dermed ændres smedens opgaver 
til også at omfatte reparationer af 
maskiner, og andre metal opgaver.
I 1950erne lavede man gummivogne 
til mejeriet, til deres mælkeruter, de 
var oprindelig hestetrukket, senere 
kom der traktor for.

Med de nye opgaver opstod 
nødvendigheden af et svejseværk, 
man havde ganske vist et Jævnstrøms 
Svejseværk (et stort monstrum) 
men det tog så megen strøm, 
at man var nødt til at lave aftale 
med savskæreriet. Der var ganske 
enkelt ikke strøm nok, til at begge 
virksomheder kunne bruge strøm 
samtidig.

Der var mulighed for at køre til 
Ravnshøj Teglværk, når der var noget 
der skulle svejses, idet de havde 
vekselstrøm, men det var jo en 
omstændelig løsning.
I 1963 kommer der vekselstrøm til 
området det betød at der nu kunne 
svejses så meget man ville, og med 
vekselstrømmen opstår der nye 
muligheder. Centralvarme anlæggene 
bliver et nyt arbejdsområde for 

smeden. Fordi man nu kunne 
få cirkulationspumper. De blev 
ikke lavet for jævnstrøm. Senere i 
slutningen af 1960erne kommer 
oliefyrene til.

Smedjen bliver efterhånden for lille, 
og i 1963 bygges der en ny smedje 
længere tilbage på grunden, så der 
bliver mere plads, og den gamle 
smedje og skostald rives ned. Der 
blev nu plads til at bygge 3 meter til 
stuehuset.

Opgaverne fra landbruget bliver 
efterhånden mindre eller andre, men 
der er fortsat brug for en smed. 

1. april 1970 overtager den tredje 
smed Knudsen smedeforretningen 
i Ravnshøj idet Jørgen Knudsen 
overtager virksomheden.

Smedene i RavnShøj
Af Orla Thomasberg
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en lastbil, hvori der blev sat bænke, 
så man kunne sidde ned, og så 
kørte man til fodboldstævne. Ved 
idrætsuger med naboklubber blev 
der spillet om pokaler. I forbindelse 
med idrætsugerne, blev Thomsens 
Tivoli med luftgynge, skydetelt og 
automater, opstillet  i sydenden af 
området. 

Vedligehold af banen med slåning af 
græsset, og opkridtninger af banen, 
må vi formode var bestyrelsens 
opgave. Måske var der lavet aftale 
med en mand om at slå græsset. 
Nye bolde måtte der til, også det var 
bestyrelsen opgave.

En Svend Jakobsen var leder/formand 
(han blev sener lærer), men der 
var ikke nogen træner. Den øvrige 
bestyrelse ved vi ikke noget om f.eks. 
ved vi ikke hvem der var kasserer. 
Der må jo have været et minimum 
af økonomi i klubben, til bolde og 
lignende.

Om vinteren var der ingen 
aktiviteter, først efter at den nye 
skole blev bygget i Ravnshøj i 1945, 
og aktiviteterne blev flyttet hertil 
kom der gymnastik og lignende på 
programmet.

Håndbold var især pigernes sport, og 
efter at de kom sammen med

Ravnshøj var de meget stærke 
(især Kvissel var rivaler). Efter at 
de var begyndt i Ravnshøj fik de 
en håndboldtræner der kom fra 
Frederikshavn.

Også efter at klubbens aktiviteter 
var flyttet til Ravnshøj, blev der ind i 
mellem spillet bold på søen (måske 
mest hygge bold).

aF aaSted SognS hiStoRie
Af Orla Thomasberg

Aasted Boldklub 
 - fragmenter af dens 
historie

Hele tiden må vi være 
opmærksomme. Huske på, at gemme 
noget om, hvad der sker rundt om os. 
En dag kan vi ikke genkalde det. 
I midten, og sidste halvdel af 
1940erne, begyndte man at spille 
fodbold i Aasted, og Aasted Boldklub 
blev startet. 

Når dette skrives må vi erkende, 
at det kun er lidt vi kan fortælle. 
Vi er nogle år for sent ude. 
Dem vi kan spørge, var under 
konfirmationsalderen da 
boldklubben blev startet, og husker 
derfor ikke så mange detaljer.  

Hvor var der nu en mulighed for at 
spille fodbold i Aasted? Man udså 
sig pladsen ”Søen” lidt nordvest for 
kirken. Nu kan det lyde helt forkert, 
at man ville spille fodbold på en 
sø, men ”Søen” er et område midt 
i Aasted by, hvor der oprindeligt 
havde været tørvegrave, men nu var 
området groet igen, og blevet til et 
lidt vandlidende område. Hvor de 
omliggende gårde havde kalve på 
græs om sommeren. Her blev der 
lavet en fodboldbane. 
Det var de unge mennesker selv der 
lavede arbejdet. De lånte heste og 

vogne fra Vestergård og Østergård, 
og det var også her de hentede jord 
til at bygge banen op med. 

Til omklædning benyttede man 
kirkestalden. Der lå lige over for på 
den anden side af landsbygaden. 
På et stort træ i sydenden af 
området, var der opsat en lille kasse 
med glasrude, hvor der blev sat 
informationer op, om spilletider, 
holdopstillinger, og andre vigtige 
beskeder.

Hvem spillede man nu mod, for der 
skulle jo være nogen at spille mod. 
Det var boldklubber fra nabobyerne, 
der blev afholdt turneringer med. 
Der blev holdt stævner, eller 
idrætsuger rundt om i landsbyerne, 
og når man skulle spille ved stævner 
i andre byer, blev der entreret med 
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Kvissel Pensionistforening program efterår 2018

Bankospil   6/9 + 4/10 + 1/11 alle dage kl. 13
Fællesspisning   4/10 + 13/12 (julefrokost) begge dage kl. 11.20
    Tilmelding til Inga Mygind 61 65 44 75
Bowling   Hver  onsdag kl. 10-11 fra Bowlinghuset, Skippergade 

Ravnshøj Centret program efterår 2018

Bankospil    21/8 + 18/9 + 20/11 kl. 13 og 16/10 kl. 18
Fællesspisning  4/9 suppedag kl. 18 
    6/11 Mortens aften kl. 18
     8/12 Julefrokost kl. 120
    Tilmelding til Esther 20 76 23 12
Hyggedage  onsdage kl. 13 samt Damernes Butik 15/10 kl. 13.30

Skærum Voksenforening - Efterårsprogram 2018
28. august kl. 13.00 Vi starter med at spise sammen. drikkevarer medbringer  
    man selv. Pris kr. 60,- Tilmelding senest 20/8
11. sept. kl. 14.00 Hyggeeftermiddag
25. sept.   Besøg i Hangaren ved Knivholt, hvor vi får historien om 
    den tyske flyveplads og flygtningelejr. Vi kører fra 
    Skærum Aktivitetshus kl. 13.30 i egne biler. Pris kr. 40,- 
    Til føreren af bilen betales kr. 10,- Tilmelding senest 17/9
9. okt.  kl. 14.00  Hyggeeftermiddag
23. oktober  Bowling.  Vi kører fra Skærum Aktivetethus kl. 13.30 i 
    egne biler til Skippergade 36 i Frederikshavn, hvor der 
    er bowling og senere kaffe. Pris kr. 70,- Til føreren af 
    bilen betales kr. 10,- Tilmelding senest 15/10
6. nov. kl. 14.00  Banko
20. nov. kl. 14.00 Hyggeeftermiddag
4. dec. kl. 13.00  Julefrokost

Mød op til hyggeligt samvær. Vores hyggeeftermiddage kan gå med 
petanque og andet spil og gerne et par sange.

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



 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 2. november 2018

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


