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SKRÅ-en udgives af Fællesvirke
Vest og udkommer fire gange
årligt - i marts, juni, september og
december.

Redaktionen
Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Jørgen Steengaard, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Forårsbebuder på forsiden

Forsidebilledet er en rigtig 
forårsbebuder.
Kig i haven eller i skoven, så ser du 
tydeligt, at foråret er på vej.
Billedet er af vintergækker og erantis.
Vintergækken findes i to udgaver, en 
enkelt og en dobbelt.
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Måske må vi stoppe med at udgive 
Skråen. 
Det synes vi, er en rigtig trist nyhed. 

Fakta er, at vi i skrivende stund 
ikke ved, om der i lokalområdets 
borgerforeninger er opbakning til, at 
Fællesvirke Vest skal fortsætte.

Skulle det ske, at der ikke er 
tilstrækkelig opbakning, så må vi 
desværre også sige farvel til Skråen. 

Men lad os nu ikke tage sorgerne på 
forskud. Se artiklen i bladet. 

FRa Redaktionen

Der skal lyde et stort og hjerteligt tak 
til Ninna Hoel og Orla Thomasberg 
som gennem talrige år har siddet i 
Skråens redaktion. 
Men nu har de fundet tiden inde til at 
stoppe. 

Ninna har bl.a. været redaktionens 
sekretær. Og Orlas fremragende 
artikler i Skråen kommer vi til at 
savne.   

et stoRt og hjeRteligt tak
Af Jørgen Steengaard
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Fugle som ellers overvinter ude på havet. 
Ved Strandby kan man også se den Sortgrå 
Ryle søge føde på stenen ved den nordre 
mole - eller på Rugholm Stenene lidt nord 
for Strandby. 

Går man en tur langs stranden mellem 
Strandby og Rugholm Stenene kan man 
være heldig at se de små Sandløbere pilke 
langs stranden, hvor den finder føde som 
havet efterlader sig, når bølgerne trækker 
sig tilbage.

SANG-
SVANER

I slutningen af januar kom sneen. 
Nogle, som jeg, synes det var lidt træls. 
Men sneen hører jo vinteren til, og flot var 
landskabet. 

Hva´ med fuglene - klarede de sig? 
Når sneen dækker jorden, har fuglene 
lidt vanskeligere ved at finde føde. Derfor 
kunne man også se rigtig mange og 
forskellige arter af fugle ved foderbrættet. 

Men der kom regn, og sneen forsvandt. 
Så kom der også fugle. Sangsvaner i stort 
tal tog ophold på de grønne marker nær 
Tuenvej. Det gjorde også flokke af Stære. 

Ja, ja – vi nærmer os langsomt en ny årstid. 
Men mange af vores vintergæster kan 
stadig ses i marts. 

Her er billeder af nogle af vores træk- og 
vintergæster. 
Bjerglærke og Snespurv som typisk 
opholder sig på markerne ned mod Jerup 
Strand. 

I Strandby havn har den smukke Toppede 
Skallesluger ofte været på besøg. 
En enkelt gang har jeg også set den 
Toppede Lappedykker.

Fuglene omkRing os
Af Jørgen Steengaard

VinteRen og Fuglene
Af Jørgen Steengaard

TOPPET  
SKALLE- 
SLUGER

BJERG-
LÆRKE

SAND-
LØBERE

TOPPET 
LAPPE-

DYKKER

SNE- 
SPURV

SORTGRÅ 
RYLER
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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

Fællesvirke Vest og for den sags 
skyld også Skråen er et fællesskab. 
Et fællesskab for byerne Kvissel, 
Ravnshøj, Skærum og Åsted med det 
formål at inspirere hinanden, hjælpe 
og støtte, hvis der er brug for det. 

Et par eksempler: 
Fællesvirke Vest var med i projektet: 
Opland i Bevægelse, vi bidrog også 
til opstarten af projekt: Fremtidens 
Skærum og senest afholder vi kursus 
i hjertemassage for alle i vores 
lokalområde. 

Fællesvirke Vest har eksisteret i 
talrige år. Ideen var oprindeligt, at 
man skulle koordinere lokalområdets 
aktiviteter. 
Alt for mange gange kom aktiviteter 
på tværs af hinanden. Og det var jo 
ikke særligt hensigtsmæssigt. 

Så kom lokalbladet Skråen til. Det 
blev uddelt gratis til alle husstande af 
Post Danmark. Portoen steg og steg, 
så vi til sidst måtte opgive den gratis 
uddeling. Nu har vi fået et elektronisk 
blad - og det er blevet et rigtig flot 
blad - sagt i al beskedenhed. 

Men har tanken med Fællesvirke Vest 
overlevet sig selv? 
Når vi ser, hvor vanskeligt det er at få 
nogen til at indgå i Fællesvirke Vests 
arbejde - ja, så er det jo altså ikke 
nemt at opretholde foreningen. 

Skulle det ske, at foreningen 
nedlægges, så er det ikke 
ensbetydende med, at fællesskabet 
mellem vores byer går tabt. 

Slet ikke. Det vil blot være op til 
borgerforeninger og sogneforening 
at tage tråden op. For der er ingen 
tvivl om, at de mindre oplandsbyer 
er afhængige af et godt samarbejde, 
hvis de skal udvikle sig og skabe 
bosætning.

Fuglene omkRing os
Af Jørgen Steengaard

haR Fællesskabet en FRemtid?
Af Jørgen Steengaard

NOTITS 
Umiddelbart inden vi trykkede på udgiv-knappen til dette 

nummer af skråen, fik vi bekræftet, at der fortsat er opbakning 
til Fællesvirke Vest og dermed til skråen.

Så det er jo dejligt - alt vi mangler nu er bare et par frivillige til 
redaktionen :)
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kVissel boRgeRFoRening
Af Jørgen Steengaard

Skærum Voksenforening - Forårsprogram 2019

12. marts kl. 13.00 Generalforsamling 
Da vi har 5 års jubilæum starter vi med at spise sammen kl. 13.00. 
Generalforsamlingen starter kl. 14.00. Af hensyn til maden, skal man tilmelde 
sig senest den 1. marts, hvor også forslag til generalforsamling skal være 
bestyrelsen i hænde.

26. marts  kl. 14.00 Svend Hansen, Nørresundby fortæller om sit liv. 
Svend er en god fortæller, han fortalte sidste år om Grønland.

9. april kl. 13.00 Påskefrokost, som sidste år, hvis der stadig er stemning for 
det. 

23. april kl. 13.00 afgang fra Skærum Aktivitetshus til Voergaard Slot. Hvor vi 
kl. 14.00 får en rundvisning i det smukke slot. Sidste tilmelding fredag den 12. 
april. Pris pr. pers. kr. 100,00. Vi kører i egne biler og prisen til føreren af bilen 
er kr. 20,00 pr. pers.

7. maj kl. 14.00 Hyggeeftermiddag
21. maj kl. 14.00 Tur ud i det blå
4. juni  kl. 14.00 Hyggeeftermiddag
18. juni Sommerudflugt

Vi ses til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25

Kontingent for 2019 koster kr. 75,00 pr. person, som kan indsættes på konto 
9070-1624327310

FoRåRspRogRam 2019
Af Anne

Søndag den 3. februar åbnede en ny 
butik ”BIXEN” i Skærum. 
Den holder til huse i Skærum 
Aktivitetshus, og holder åbent en 
gang om måneden.
Det foregår således: man kan låne en 
hylde og sælge sine ting.
Det kan være hjemmelavede ting, 
eller andre ting man gerne vil sælge / 
man gerne vil af med.

Åbningen fandt sted sammen med 
fastelavn og åbent hus med stort 
(hjemmebagt) kagebord, kaffe, the 
og saftevand.

Der mødte næsten 60 børn og voksne 
mennesker op, og det blev en god, 
minderig eftermiddag.

Af Alice Schneider

ny butik i skæRum
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Fra Egnsarkivets udstilling 
den 10.november 2018

Som led i Arkivernes dag den 
10.november 2018 var der i 
Egnsarkivet en meget velbesøgt 
udstilling om tidligere og nuværende 
skoler i Åsted Sogn. 
Den nye persondatalov har sat 
begrænsninger for, hvad vi fremover 
må offentligøre på arkiv.dk
(internettet), hvorfor en udstilling var 
meget aktuel. 
Den første linje i en gammel kendt 
sang er ”Husker du vor skoletid?”, og 
det var temaet for udstillingen.

Der var udstillet en række billeder 
og oplysninger om Ribberholt Skole, 
Kvissel Skole, Åsted Skole, Ravnshøj 
Skole (Troldehøj) og selvfølgelig 
Åsted-Skærum Centralskole, som 
nuværende Ravnshøj Skole hed fra 
start. 
Der var stor interesse om de billeder 
vi viste. Mange fik mulighed for at få 
sat navn og billede på historien. 

Samtidig med fik vi i arkivet også 
navne og oplysninger om billeder 
m.v., som vi ikke havde kendskab til. 

En rigtig god dag.

FRa egnsaRkiVets udstilling

Åsted Skole ca.1935

Ravnshøj Skole (Troldehøj) ca. 1978

nyt FRa skæRum
Skrevet af Lone Pedersen

Cafe og butik er åbnet i Skærum.
I vores Aktivitetshus har vi den første 
søndag i hver måned kl.14-17 åben i 
husets cafe. 

Den er et samlingssted for alle aldre 
og for 25 kr. er der Skærum kaffebord. 
Tilknyttet vores cafe har vi åben i 
butik Bixen, hvor der er lokalt

producerede varer, kreativt håndværk 
og andre spændende sager.
Bixen er også åben når der er andre 
arrangementer i huset.

Alle er velkommen til at kigge ind.
Kombiner f.eks. en dejlig søndagstur 
i Katsig Bakker med en kop kaffe i 
Huset på Borgervej.



14 15

Socialt samvær i Sognehuset i 
Ravnshøj

Er du til snak, er du til strik, er du 
til spil, eller er du til ……, ja du 
bestemmer.

Hver den første mandag i måneden er 
der hyggeligt samvær i Sognehuset 
i Ravnshøj i tidsrummet kl. 14.00 – 
16.00. 

Vi er en blandet flok (mænd og 
kvinder), og vi hygger os. Der er kaffe 
på kanden og kage til – helt gratis.

Mød op til et par hyggelige timer – og 
tag lige naboen med. Vi glæder os til 
at se dig.

Kommende møder er den 4. marts – 
1. april – 6. maj.

Ring til én af os,  hvis du bor i sognet 
og har behov for transport:

Elsebeth, tlf. 5172 4697
Kirsten, tlf. 2976 0933
Linda, tlf. 2856 8844
Vera, tlf. 6018 3393

hyggecaFé i sognehuset
Af Linda Steengaard

socialt samVæR i sognehuset
Af Jørgen Steengaard
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kVissel boRgeRFoRening
Af Jørgen Steengaard

Gratis kursus i genoplivning

Onsdag den 6. marts kl. 15-20 i Ravnshøjhallens cafeteria.

Kurset varer ca. 30 minutter.

Kurset er for alle over 12 år, som bor i Aasted, Skærum, Kvissel og Ravnshøj.
Underviser er Hjerteforeningens instruktør Erik Seerup.

Kontakt Jørgen Steengaard, mobil 2125 4842 eller mail js@steengaard.eu
Hjerteforeningen i Frederikshavn og Fællesvirke Vest er arrangør.

PS: Hjerteforeningen tilbyder også GRATIS blodtryksmåling.

Få besøg af din 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

Vi kontakter dig løbende Dine dækningsfordele
•	 Fylder dit barn snart 2 år? 
•	 Har du fået ny bil? Campingvogn? 
•	 Skal dit barn snart have kørekort  

eller flytte hjemmefra?
•	 Går du på pension?

Måske går du og betaler til en for-
sikring, du slet ikke har behov for læn-
gere? Måske er du dobbeltforsikret? 

Vi sikrer løbende, at du er orienteret og 
kontakter dig i de faser i dit liv, hvor der 
sker forandringer. Dermed kan du vælge 
lige præcis de dækninger, der passer til  
dig og dit liv.

Vi tilbyder dig og din familie nogle af 
markedets bedste dækninger som f.eks. 

Aros Bilforsikring:
•	 Du betaler kun for de kilometer, som  

du rent faktisk kører
•	 Lån trygt din bil ud til dine børn og  

børnebørn – til samme selvrisiko
•	 Dine børn optjener anciennitet ved  

skadefri kørsel i din bil

Sumløs Aros Indboforsikring:
•	 Dine personlige ejendele dækkes ved 

brand, tyveri, hærværk, vandskade  
eller færdselsuheld

•	 Du får ID-Sikring, WEB CLEAN-UP og 
psykologisk krisehjælp

•	 Dine udeboende børn, der bor alene,  
er dækket, indtil de fylder 21 år

Kontakt din lokale assurandør Thomas Vilhelmsen, tlf. 2120 3301 og aftal et uforpligtende møde.

”giV liV”
Af Jørgen Steengaard

GRATIS KURSUS I 
GENOPLIVNING

DESVÆRRE AFLYST
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lokal-kalendeRen - øVRige
Øvrige begivenheder

Kvissel Pensionistforening program forår 2019

Onsdage kl. 10 – 11Bowlinghuset, Skippergade, Slutter i april
Maj   Petanque starter onsdag den 1. maj kl. 10 i Fritidshuset
7. Marts  Fællesspisning kl. 11.30 (Pris kr. 75,00) Banko ca. kl. 13
4. April   Banko kl. 13
2. Maj  Fællesspisning kl. 11.30 (Pris kr. 75,00) Banko ca. kl. 13
19. Maj   Kør selv tur fra Fritidshuset kl. 13.
20. Juni  Sommerudflugt – Nærmere oplysninger gives senere.

Tilmelding til fællesspisning gives til Inga Mygind (6165 4475)

Ravnshøj Centret program forår 2019

19. Marts   Banko kl. 13  
9. April   Banko kl. 13
11. April  Generalforsamling kl. 18
7. Maj  Syng sammen kl. 18
20. Maj  Damernes butik kl. 13.30
21. Maj  Banko kl. 13
18. Juni  Kartoffeldag kl. 11.30 og Banko kl. 13
Hyggedage Fortsætter om onsdagen ved 13-tiden
Kortspil   Sker om onsdagen fra kl. 19
 
Senest 5 dage før spisningen bedes tilmelding gives til 
Esther på 2076 2312 eller Bente Muhlig på 2170 4097.

Egnsarkivet holder generalforsamling den 7. marts kl. 14.30 i centeret.

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 3. maj 

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


