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Vi nærmer os julen - som tiden dog 
går. Som en sagde: ”Det er kun, når 
man sidder i tandlægestolen, at tiden 
går langsomt”. 

I redaktionen ønsker vi alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Hvor gammel er mon traditionen?
I redaktionen er vi blevet spurgt, hvor 
gammel traditionen er med at plante 
et træ på skolen. 
Hvert år planter afgangsklasserne et 
træ nær søen. En markering af, at en 
milepæl i de unges tilværelse er nået. 
Men vi ved ikke, hvor gammel denne 
gode tradition er. 

Kan du hjælpe os, så hører vi gerne 
fra dig. Send en sms til 2125 49842 
eller mail til js@steengaard.eu.  

Landsbypedelordningen
Frederikshavn Kommune 
etablerede for få år siden en 
landsbypedelordning i samarbejde 
med Distriktsudvalget. 
En rigtig god ordning som kommer 
oplandsbyerne til gavn. 

Ordningen går ud på, at man 
kan få praktisk hjælp til at løse 
mindre projekter. Som eksempel 
herpå har landsbypedellerne sat 
borde og bænke op i hytten på 
aktivitetsområdet nær skolen. 

Har du i din oplandsby brug en 
hjælpende hånd, så kontakt din lokale 
repræsentant i Distriktsudvalget.

PÅ et hængende hÅR!
Af Jørgen Steengaard

Kun 3 dage før Kvissel Kirkes indvielse 
for 100 år siden, blev kirkeklokken 
sat tilbage i tårnet efter reparation. 
Klokken var revnet. Den blev 
afmonteret i starten af juli måned og 
sendt til Holland, hvor skaden nu er 
udbedret. 
For 2 år siden var klokken også 
revnet. Men da der er 10 års 
garanti på reparationen, slipper 
menighedsrådet for store 
omkostninger. 
Klokken er meget speciel og 
bevaringsværdi. Den er fremstillet i 

1923 og er en af de sidste håndlavede 
klokker fra De Smithske Jernstøberier 
i Aalborg. 
Klokkens udsmykning er inspireret 
af de klokker, som fabrikken lavede 
til kirker i Sønderjylland efter 
genforeningen. 
Historien fortæller, at sønderjyske 
kirkeklokker blev omstøbt til kanoner, 
dengang Sønderjylland var tysk. 

Mens klokken var til reparation, 
har man i Kvissel klaret sig med en 
låneklokke placeret udenfor kirken. 

FRa Redaktionen
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Vi er i december måned. 
Forretningerne møder os med lys og 
Bling –Bling, men lad os tænke os 
tilbage til december i 1950erne, og 
ind i en af de mange, nu nedlagte 
butikker på landet. En Butik på landet 
var den tids supermarked, her kunne 
købes alt, hvad familien havde brug 
for i det daglige.

Butikkerne var som regel mørke 
lokaler, med en disk midt igennem, 
og væggene fyldte med reoler og 
skuffer i mange forskellig størrelse. 
Butikken duftede af kaffe, spegesild, 
krydderier og andre varer der lå gemt 
i skufferne. 

Gulvet uden for disken var som regel 
klinker, og i et hjørne af lokalet stod 
en kakkelovn ”og forsøgte at holde 
varmen” hvilket ikke altid lykkedes. 
Ovenpå stod sirupskanden (sirup 
løber lettere hvis det er varmt).
På disken står vægten med lodder 
ved siden, og på enden af disken 
er stativet med papir, som bruges 
til at pakke varer ind i, eller vride et 
kræmmerhus af. Over disken hænger 
en rulle snor, med en lang ende 
hængende ned. Den skal være nem 
at få fat i, når der skal pakkes pakker 
ind. På væggen hænger papirsposer i 
forskellige størrelser.

Ovre ved langvæggen står en bænk, 
der som regel har en fast ”Besætning”, 
som højlydt kommenterer alt og alle. 
Købmand og Kommis er i hvide kitler, 
med slips og blyant ved øret, og en 
saks i lommen. De finder varerne frem 
efterhånden som kunden beder om 
dem, eller kunden har en lap papir 
med, hvorpå ordren er skrevet. Alt 
vejes op når kunden er i butikken, og 
kunden medbringer som regel altid 
sin kurv, så varerne kan pakkes ned 
heri.   

Men lad os begynde med 
begyndelsen til julehandlen. Allerede 
i august – september gøres de første 
bestillinger, og indkøb af julevarer. 
I november kommer der æbler og 
appelsiner på lager. De bliver pakket 
ned så de ikke skades ved eventuel 
frost. Der kommer kasser til lageret 
med Rosiner, Figner og Dadler.

I November bliver en del af varerne 
i butikken båret ud på lageret, for at 
skaffe plads til julevarerne. Reolerne 
rengøres, og der lægges julepapir på, 
og så bliver der plads til julevarer af 
forskellig slags. 

I butikken kan man følge med i, 
hvor langt man nu er med julefor-
beredelserne i de enkelte hjem. En 
dag er ordren mel, sukker, sirup, 

sukat, korender, rosiner, rosenvand, 
potaske, krydderier, og så videre. Nu 
skal der bages til jul. En anden dag er 
ordren en større portion salt, salpeter, 
laurbærblade og rugmel. Så ved vi at 
grisen ikke lever længe.

Der er ikke mange færdigpakkede 
varer i butikken, enkelte varer 
som krydderier og den slags, er i 
breve eller små æsker. Krydderier 
som Laurbærblade. Hel peber og 
Sennepskorn har man i løs vægt.

Butikken åbner klokken 7 og er åben 
til 17.30. 
Når der er lukket og den sidste 
efternøler er lukket ud skal kassen 
gøre op, disken tørre af, gulvet fejes, 
og hvis der er vådt ude skal der 
vaskes foran disken, så det bliver 
en lang arbejdsdag inden lyset kan 
slukkes.

et øjenvidneS beRetning

Af Orla Thomasberg
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Frederikshavn Kirkegård, hvor 
Silkehalerne ofte kan ses. 
Så skal jeg da også lige nævne 
Vandstæren som igen i år er kommet 
til Bangsbo Å. Med alt det regn som 
vi har haft, har der været en stærk 
strøm af vand i åerne. Det bryder 
Vandstæren sig ikke om, og det har 
nok været årsagen til, at det blev sent 
på efteråret, før den lod sig se. 

Den opholder sig gerne ved Mølle-
huset. Er man lidt heldig, så kan man 
høre den synge. 
Der er ikke så mange fugle der 
synger om vinteren. Men det gør 
Vandstæren.  

en uSædvanlig invaSion aF Fugle

Af Jørgen Steengaard

Vi har haft en usædvanlig invasion 
af fugle i Frederikshavn. Den meget 
sjældne Krognæb blev set ved 
Kragholmen den 06. november. Ikke 
mindre end 22 Krognæb tog godt 
for sig af rønnebærerne. Nu er der i 
skrivende stund gået 10 dage, og der 
er stadig Krognæb ved Kragholmen. 
Der går år imellem at enkelte 
Krognæb dukker op herhjemme. 
Det er 8 år siden, at der sidst er set 
Krognæb i Frederikshavn. 

I Europa er arten kun udbredt i det 
nordligste Skandinavien. Fuglen er på 
størrelse med en drossel. Har en lang 
hale og et kraftigtig næb med en lille 
tynd krog i spidsen. Krogen bruger 
den, når den piller kernerne ud af 
bærerne. 

Hunnen er gulorange med et gråligt 
skær, mens hannen nærmest er 
hindbærrød.

Silkehalerne er kommet sent i år. 
Men til gengæld i et meget stort 
antal. I Frederikshavn har jeg set 
flokke på min. 170 fugle. Det er vel en 
af de smukkeste fugle i vinterhalvåret. 
Den foretrækker Rønnebær, og dem 
har vi heldigvis mange af. Har du en 
have med Rønnebær, så hold øje med 
træet. Med lidt held kan der dukke 
Silkehaler op. 

Når Rønnebærerne er spist eller 
ikke er spiselige længere, så søger 
Silkehalerne efter Taks. Dem er 
der mange af. Eksempelvis på 

KROGNÆB

SILKEHALER

VANDSTÆR

KROGNÆB

SILKEHALE
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juletRæStænding i RavnShøj

Af Jørgen Stengaard

I Ravnshøj blev byens juletræ tændt 
den 24. november. I den forbindelse 
holdt spejderne åbent hus for alle. 

Her kunne man få et indblik i, hvad 
spejderne laver. Spejderne havde 
arrangeret forskellige aktiviteter for 
børnene. 

Der blev varmet kakao på bålet, spist 
æbleskiver og drukket kaffe. Rigtig 
hyggeligt. 

Bagefter gik man i samlet trop til 
Mejerivej, hvor spejderne sørgede for, 
at juletræet blev tændt. 
Mange var mødt op til dette store 
øjeblik.
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Julen står for døren og traditionerne 
skal holdes. Dybro Juleland åbner 
igen, den 27. november.

Hos os kan du julehygge med dig selv 
eller hele din familie. Vi tilbyder butik 
fyldt med nisser, bla. Klarborg Nisser, 
dekorationer/kranse, kirkegårdspynt 
osv. Samt mulighed for gløgg, 
æbleskiver, kage, sodavand, kaffe/
the, varmt kakao, saft, juletræ (både 
fra gården, men også på traktortur) 
noget for en hver smag. Kom og 
mærk julestemningen. 

Åbningstider
27.Nov. kl.10-14 
30.Nov kl.10-16
1. Dec kl.10-16
7. Dec kl.10-16 (Traktortur kl.13  
  og 14)
8. Dec kl.10-16 (Traktortur kl.12, 
  13 og 14)
14. Dec kl.10-16 (Traktortur)
15. Dec kl.10-16 (Traktortur)
21. Dec kl.10-16 (Traktortur)
22. Dec kl.10-16 (Traktortur)

Hvad er Traktortur?
Turen går med traktor op i 
juletræerne, her kan man gå rundt og 
finde lige det perfekte juletræ til at 
stå i stuen. Det kunne også være man 
så julemanden hytte, måske sover 
han...

Når man er færdig hopper man på 
traktoren tilbage til gården. 
Kom og mærk julestemningen på 
Dybrovej 30, 9900 Frederikshavn.

Følg os på facebook under Dybro 
juleland. 

dybRo juleland



14 15

Nogle søde damer har, når de mødes 
til vores hyggecafé i Sognehuset 
hver den første mandag i måneden, 
strikket dåbsklude, og de er så flotte.
Vi er rigtig glade for, at vi kan starte 
denne nye tradition, når det nye 
kirkeår begynder – altså til barnedåb 
søndag den 1. december.

Hyggecafé i Sognehuset 
er også blevet en dejlig tradition, som 
vi fortsætter  med i det nye år. 
Vi mødes på tværs af alder – mænd 
og kvinder. Alt kan ske: der snakkes, 
strikkes (hvis man vil), synges, en 
historie læses, nogle spiller et spil – 
ja, du er selv med til at bestemme. Vi 
hygger os sammen. 

Og så drikkes der kaffe, te og spises 
brød – ganske gratis.

I 2020 er foreløbig besluttet disse 
datoer: 
• 6. januar
• 3. februar
• 2. marts
• 6. april
• 4. maj.

Har du behov for transport inden for 
pastoratet, kan du kontakte én af os:
Elsebeth tlf. 5171 4697
Kirsten tlf. 2976 0933
Linda tlf. 2652 8844
Vera tlf. 6018 3393

På gensyn. 

ny tRadition i voReS kiRkeR
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FMjk’S 25-ÅRS jubilæuM

Af FMJK

Frederikshavn Modeljernbane Klub 
holdt lørdag den 16. november 25-
års jubilæum, som startede med en 
reception i lokalerne på Kvissel Gamle 
Station kl. 10-12.

Her mødte adskillige lokale og gamle 
medlemmer op med flere gaver, og 
tak for dem!

Kl. 12-15 var der åbent hus ovenpå 
i klublokalerne, hvor der var en 
overvældende tilstrømning af 
interesserede, så mange, at det 
indimellem var svært at se anlægget
grundigt igennem!

Konkurrencen om oplevelserne var 
stor denne dag, da der bl.a. osse 
var genindvielse af Rubjerg Knude 
Fyr, men klubben fik god ’reklame’ 
gennem en fin reportage i mange
lokalaviser og P4-Nordjylland.

Det var en fin dag, og tak til alle, der 
viste os opmærksomhed!

halloween løb i 
RavnShøj

Ved spejderhytten i Ravnshøj mødte 
byens løbere op med varmt tøj på, og 
et smil på læben. Før løbet startede, 
kunne man nyde en kop varm kakao 
og en vaffel, samt en masse andre 
aktiviteter. Børn og voksne kunne 
møde den væmmelige heks, “Tusnelda 
Tusindfryd”, som havde sin egen hytte, 
med alverdens hekse-remedier. Der 
var også mulighed for at blive malet 
i ansigtet i spejderhytten, samt at 
hygge sig, foran et bål.

“Jeg synes bestemt at arrangementet 
var hyggeligt, og jeg glæder mig til at 
løbe. Jeg er også enig i, at det burde 
fortsætte næste Halloween.”  
Sådan lyder det fra Thomas Kruse om 
Halloween Løbet.

Efter en kort åbningstale fra Brian 
Kjær fra sundhedsudvalget, blev 
løbet skudt i gang, og de friske 

deltagere måtte ud på deres 3,6 
eller 9 kilometers ruter, oplyst af 
fakler og græskar, fra indskolingens 
græskarskæringsdag dagen inden.

Som sædvanlig var der præmier til de 
hurtigste:
Hurtigste dreng 3 km:  
Karl Anton Kristensen. Tid: 13.17
Hurtigste pige 3 km:  
Ellen Olesen. Tid: 14.16
Hurtigste voksen 3 km:  
Carsten Vejby. Tid: 14.38
Hurtigste voksen 6 km:  
Jens Kristian Kristensen. Tid: 28.25
Hurtigste barn 6 km:  
Kristian Lorentzen og Jacob 
Christiansen. De havde samme tid: 52.01
Hurtigste voksen 9 km:  
Thomas Kristensen. Tid: 38.46
Hurtigste barn 9 km:  
Lukas Overgaard. Tid: 54.10

Flere generationer var 
repræsenteret ved ’Åbent Hus’

Flaget Hejses i dagens anledning

HALLOWEEN LØBET STARTEDE ALLEREDE OM  
FREDAGEN, HVOR DE 100-120 GRÆSKAR  

SPONSORERET AF KRIF OG KFUM SPEJDERNE,  
SKULLE SKÆRES.

8.a ravnsHøj skole sælger lækkerier til Halloween 
løbet. overskuddet gÅr til 8.a’s lejrtur.

tusnelda tusindFryds Hytte.
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Så er det igen blevet Halloween. 
Her på Ravnshøj skole møder 
bedsteforældrene ind, for at hjælpe 
deres børnebørn med at skære 
græskar til Halloween Løbet som i år 
finder sted den 2. november 2019.

”Jeg synes traditionen skal fortsætte, i 
den form den har.” 
Sådan lyder det fra Lars, der er 
kommet for at skære græskar med 
Andreas og Mathias fra 1. og 2.  

klasse, der glæder sig over at deres 
bedsteforældre kunne komme. 

Bedsteforældrene havde i øvrigt 
mulighed for at hygge sig med kaffe 
og et stykke kage sammen med deres 
børnebørn. Dog var der travlt i de få 
klasselokaler, da der måtte skæres et 
sted mellem 100 og 120 græskar. 
Græskarene var sponsoreret af KRIF 
og KFUM spejderne.

gRæSkaRSkæRing PÅ RavnShøj Skole

Fredag d. 25. oktober 2019 var en 
god dag for mange børn og unge, 
da der om aftenen blev holdt 
Hoppeborgsaften inde i Ravnshøj 
hallen. 

Aftenen har været tradition hvert 
forår og efterår siden 2013. 
“Traditionen fortsætter indtil videre, 
da der hvert år kommer mellem 
150 og 200 børn”, sådan lyder det 
fra Gerner, som spiller en stor rolle i 
afholdelsen af Hoppeborgsaftenen. 
I et hurtigt interview med Rikke fra 
3. Klasse, lød det sådan: “Jeg synes at 
Hoppeborgsaftenen var sjov, og jeg 
vil også meget gerne deltage næste 
år.”

“Vi synes det sjoveste ved 
Hoppeborgsaften var at man var 
sammen med sine venner, og at man 
bare kunne hoppe rundt og hygge.” 
Sådan lyder det fra Claus og Kristoffer 
fra 4. klasse.

Det ser ud til at traditionen vil 
fortsætte i god tid endnu, så børn og 
unge kan altid glæde sig til næste 
Hoppeborgsaften.

hoPPeboRgSaFten i RavnShøj hallen

“Vi synes det sjoveste ved 
Hoppeborgsaften var at man var 

sammen med sine venner, og at man bare 
kunne hoppe rundt og hygge.”

indskolingen skærer græskar sammen med 
deres bedsteForældre og Forældre.
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v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning

Skærum Voksenforening starter 
sæson 2020 op den 14. januar 2020 
kl. 14.00 med Hyggeeftermiddag.  

Se nærmere om den kommende 
sæson under Skærum Info i 
december.

SkæRuM vokSenFoRening

Af Anna V. Jensen

Ring til Lennart eller Lars og aftal et uforpligtende 
besøg med en lokal assurandør fra Aros Forsikring

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8. · 8260 Viby J   
Telefon 7010 4222 Telefon skade 8734 5099   
Døgnvagt ved bygningsskade 8734 5099  
www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk

Tjek os ud på Truspilot

9 ud af 10 kunder anbefaler 
os til venner og familie
Vores høje kundetilfredshed skyldes 
vores personlige service og hurtige 
skadebehandling. Vi gør en forskel for 
dig, hvis uheldet er ude.

Kender du Aros Forsikring?
Aros Forsikring er ejet af kunderne, og 
det forpligter.

Livets faser
Der sker løbende forandringer i dit liv. 
Derfor rådgiver vi dig løbende, så du 
kan vælge lige præcis de dækninger, 
der passer til dig, din familie og jeres 
liv.

Meget høj kundetilfredshed
For 4. år i træk opnår vi topplace- 
ring i EPSI Ratings nationale kundetil-
fredshedsanalyse blandt alle danske 
forsikringsselskaber. 
Målingen omfatter ud over kundetil-
fredshed bl.a. også image, personlig 
betjening, hurtig skadebehandling og 
loyalitet.

Lars Fuglsang Bruun 
Direkte tlf.: 8140 0206  
Mail: lfb@aros-forsikring.dk

Lennart Lyngdorf 
Direkte tlf.: 3015 2651  
Mail: lly@aros-forsikring.dk

Fordelagtig skadebehandling
Hos os får du effektiv og personlig 
skadebehandling.
Ved skade kan du frit vælge lokalt 
værksted, reparatør og lokale hånd-
værkere.
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Det er altid spændende at besøge 
Mejling Landhandel. Se hva´ den 
idérige Lisbeth nu har fundet på. Hun 
er begyndt også at sælge vin. 

”Og det har vist sig at være en god idé. 
Den falder i kundernes smag”, fortæller 
hun. 

Gas kan man nu også købe i 
landhandlen. Og så har hun taget 
produkter ind fra nye foderfirmaer. 
Lisbeth nævner, at der vil blive 
afholdt flere demodage med de nye 
foderfirmaer. Lisbeth sælger mange 
forskellige slags foder. Også til, som 
hun siger, indendørs og udendørs 
fugle. Selv fuglefoderbræt i alle 
afskygninger kan man købe. 

Vil da lige nævne, at jeg faldt for en 

ny type foderbræt, som hun har fået 
hjem. Med jordspyd lige til at sætte i 
haven - og så er brættet omkranset af 
en ring, der kan løftes, hvilket gør det 
nemt, når foderbrættet skal renses. 

”Her i Mejling Landhandel, har vi alt 
hvad du skal bruge”, siger Lisbeth og 
fortsætter: 
”Hvis du har husdyr, har vi næsten 
alt, hvad du kan forestille dig til dem. 
Om det er hegn, foder, inventar, eller 
redskaber har vi det, der gør arbejdet 
nemmere for dig. Og hvad vi ikke har, 
det skaffer vi.” 

Så måtte jeg da lige spørge, om ikke 
der har været noget, som hun ikke 
kunne skaffe. Jo, svarede hun. 
”Der kom en kunde, som ville købe en le 
med et skaft på 1 m og et blad på ca. 30 
cm. Der måtte jeg melde pas - det kunne 
jeg ikke skaffe”. 

M&M VASK
For 3 år siden startede Marc og Markus 
et vaskeri hos Mejling Landhandel. De 
lærte Lisbeth at kende gennem flere 
års besøg på Lisbeth og Svend Eriks 
plads for autocampere. 

Marc og Markus havde et stort vaskeri 
i Tyskland, og de har stor erfaring 
indenfor vaskeribranchen. Men de var 

blevet så begejstret for Nordjylland, at 
de ønskede at flytte hertil. 
Lidt i sjov spurgte de Lisbeth, hvorfor 
hun ikke vaskede hestedækkener for 
folk, og det blev startskuddet til M&M 
Vask i Mejling. 

Men hvad er det egentlig, at et 
moderne vaskeri kan tilbyde ud over 
vask og strygning af skjorter. 

Det er faktisk mange ting: 
• Desinficering
• Speciel imprægnering af 

hestedækkener, jagttøj, ryttertøj, 
fisketøj, motorcykeltøj og 
flydedragter

• Reparation af hestedækkener, tøj 
og andet

• Vask og desinficering af (dun)dyner 
og (dun)puder

• Rengøring af måtter
• Vask og rulning af duge

M&M har det, de kalder hente- og 
bringeservice uden for normal 
åbningstid. Man ringer blot på 2055 
0709 eller 2244 4319.

Åbningstider i Mejling Landhandel og 
M&M Vask er onsdag kl. 15.00 - 17.30 
og lørdag kl. 08.30 - 13.00.
Adressen er: Hjørringvej 305 

Mejling landhandel og M&M vaSk

Af Jørgen Stengaard
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Jul i Tronsgaard

Vi ser tilbage på hvordan Julen, og 
Julemåneden var på Tronsgaard i 
1930erne. 

Julen var en særlig højtid, som man 
glædede sig til, og på landet varede 
den lige til Hellig Tre Konger (5. 
januar). Det er Edel Thomsen, som er 
født på Tronsgaard, der fortæller. På 
Tronsgaard var der en stor husstand, 
idet den bestod af 12 personer.
Der var mange ting der skulle laves 
inden det blev Jul. Så forberedelserne 
begyndte tidligt i december. 
Bagningen var noget af det første 
der blev taget fat på. Sandkager og 
lagkagebunde og lignende, blev ikke 
ringere af, at blive lagret, småkager 
kunne også bages tidligt idet de kom 
i tætte dåser. Men ellers måtte andet 
bagværk, som boller og kringle vente 
til senere. 

Der blev gjort hovedrent, og der blev 
ferniseret gulve, og måske var der 
også en storvask, der skulle overstås. 
At slagte gris eller ænder, skulle vente 
så længe som muligt, idet det ikke var 
nemt at opbevare kødet, man havde 
naturligvis saltkarret, og man kunne 
henkoge kødet, men der var ikke køle 
eller fryseskabe.    

I julemåneden skulle vi gerne en tur 
til Frederikshavn, for at gå på indkøb, 
for at få nye sko og nyt tøj. En sådan 
indkøbstur foregik med toget fra 
Kvissel til Frederikshavn. 

Varer som kolonial, og andre ting til 
det daglige forbrug, blev leveret af 
Købmand Sigtenborg i Kvissel, han fik 
æg med tilbage, som han købte.
Der var Julegaver til børnene. Mest 
nyttige ting, som der alligevel skulle 
købes, men også legetøj. Juleaften 
blev der uddelt godteposer med 
pebernødder, figner, appelsiner og 
nødder til alle.

Til frokost juleaftensdag, og juledag 
fik man grønkål, men anden juledag 
var der stuvet hvidkål på menuen. 
Og ellers var der hjemmelavet pålæg, 
som marineret sild efter en gammel 
opskrift, lammerullepølse, sylte, 
leverpostej og speget lammekød.
Julemiddagen bestod af flæskesteg 
og medisterpølse med tilbehør, og 
som dessert risalamande, hvori en 
mandel var gemt. Mandelgaven var 
som regel en marcipangris.

Et Juletræ til Tronsgaard hentedes i 
Kvissel, hos ”Blomster Anna”. Det blev 
pyntet med lys og hjemmelavede 
hjerter, kræmmerhuse og guirlander. 

aF ÅSted SognS hiStoRie

Af Orla Thomasberg

Juletræet var tændt juleaften, 
nytårsaften og Hellig Tre Konger 
aften, hvorefter det blev sat ud. Der 
blev ikke lavet, det vi i dag kalder for 
juledekorationer til stuerne. 

I juleugen blev der holdt juletræer. 
Kvissel Borgerforeningen holdt 
juletræ 2. juledag på hotellet. I 
missionshuset i Ravnshøj var der 
juletræ om eftermiddagen 4. juledag, 
og i Ribberholt skole om aftenen 
4. juledag, og 2. nytårsdag holdt 
Husmandsforeningen juletræ på 
hotellet i Kvissel.

Gæster som sådan, kom der ikke 
i julen, kun spontane besøg. Men 
11. januar var hele familien samlet, 
da var det Farmors fødselsdag. Det 
var besværligt for husmoderen, at 
opbevare kød fra grisen så længe. 
Igen må vi huske, at der ikke fandtes 
nogen fryser eller køleskab. Men 
flæskestegen blev stegt, og så 
opbevaret på det køligste sted.   
Karl og Pige var på gården i julen, 
men havde en fridag eller to.

Fra juleaftensdag til Hellig Tre Konger 
hvilede arbejdet på gården. Dyrene 
blev naturligvis passet, og man 
sikrede sig at have så meget foder 
inde, at man ikke skulle ud i roekulen, 
inden det igen blev hverdag. Men 

ellers blev der ikke arbejdet. Det var 
de eneste fridage året igennem i 
landbruget.  

Som en sidste ting inden jul, blev 
der sat et havre neg op i haven, som 
fuglene kunne have glæde af.
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lokal-kalendeRen

Faste arrangementer

Bondegaardsvej 24 - Skærum - 9900 Frederikshavn
Mail ac@nordfiber.dk - Mobil 20 29 34 55

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Mejerivej 4, kælderen under Ravnshøj skole.
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

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 velkomnen.



 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 lørdag den 1. februar 2020

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


