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Det har været et godt år for 
solsikker og det giver god mad til 
sommerfugle.
   

SkRÅ-en indholdFoRSiden

HUSK
STOF TIL NÆSTE NUMMER 

SENEST FREDAG DEN 3. NOVEMBER

Billederne her er fra 
Eskebæk Grønt
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FRa Redaktionen

Så er det blevet september. Alt for 
hurtigt er det slut på højsommeren. 
Men hver årstid har nu sin charme. 
Høsten er kommet i hus. Dejlige 
æbler hænger stadig på træerne, og 
det ser ud til at blive et godt nøddeår.  

De lokale foreninger er klar med 
mange gode tilbud - det er bare med 
at holde sig orienteret. 
Nævnes skal da også Halfesten 
i Ravnshøj Hallen lørdag den 5. 
oktober kl. 18.30

Kort nyt fra Ravnshøj Skole
John Møller Thomsen, Afdelingsleder 
Ravnshøj skoleafdeling, fortæller at 
man er kommet godt fra start med 
det nye skoleår. 
Der går ca. 200 børn på skolen. 
SFO og indskolingen har fået 
ny afdelingsleder, nemlig Troels 
Gaardbo. 
Velkommen til Troels. 

 

Torsdag den 22. august kunne man 
få målt sit blodtryk i Hjertebilen, som 
om eftermiddagen holdt ved Kiosken 
i Ravnshøj. 
Men kun ganske få benyttede sig af 
tilbuddet, som er ganske gratis. Så 
få, at Hjerteforeningen overvejer, om 
man skal droppe vores opland. 

”Det er en skam,” siger Jørgen 
Christensen som er formand for 
Hjerteforeningen i Frederikshavn. 
”Det er vigtigt, at man to gange årligt 
får målt sit blodtryk - og det kan da 

ikke være nemmere at få gjort, når vi 
nu kommer ud til jer i oplandet. Det 
er vigtigt, fordi et for højt blodtryk 
kan føre til hjerte-kar-sygdomme.” 

Jørgen Christensen fortæller videre, 
at sidst vi var i Ravnshøj, var der 
enkelte med for højt et blodtryk. 
Vi blev senere kontaktet af en, som 
efterfølgende var gået til læge - og 
nu havde fået styr på blodtrykket. 
Han var glad for, at han havde brugt 
et par minutter i Hjertebilen. 

hjeRtebilen til oplandet igen?
Af Jørgen Steengaard
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Her er lidt til Skråen fra spejderne: 

Vi holder gang i vores 
spejderarbejde…

Vores bestyrelse har i samarbejde 
med korpset lavet en aftale med 
KFUM-spejderne i Gærum. Vi tilbyder 
vores spejdere, at de kan starte op i 
Gærum. 

Der er opstartsmøde i Gærum den 
19.08.2019, kl. 18.30. - 20.00. Fælles 
opstart er for alle enheder, så der 
kommer mange spejdere denne dag. 

Gærum informerer om at: 
Bævere mødes onsdage fra kl. 18.30 
- 20.00, ved spørgsmål kontakt: 
Jeanette på tlf.: 2842 2001

Ulve mødes mandage fra kl. 19.00 
- 20.30, ved spørgsmål kontakt: 
Christina på tlf.: 3032 2495

Spejdere/juniorer mødes torsdage, kl. 
19.00 - 21.00. 

Roveraften tirsdage i ulige uger 
(voksne spejdere)

Gærum har planlagt fælleslejr den 
første weekend i oktober, så husk at 
reservere denne weekend!

Der er 1 måneds prøvetid, inden I 
skal indmeldes i Gærum gruppen og 
deres kontingent er 500 kr./år. 

Ravnshøj-Skærum informerer om 
at: 
KFUM-spejderne i Ravnshøj-Skærum 
er ikke lukket ned. Bestyrelsen 
arbejder videre på, at finde ledere, så 
vi kan starte op igen. 
Vi vil forsøge at holde fast i vores 
lørdagsspejder den sidste lørdag i 
måneden. 
Vi er desuden også igen i år med 
til at arrangere Halloween-løbet i 
samarbejde med KRIF. 
Vi har fortsat vores spejderhus på 
Hjørringvej, Elling Å Hytten samt 
Spejderhytten i Skærum, som vi kan 
benytte. 
Vi afholder bestyrelsesmøde igen 
i august måned, hvor vi arbejder 
videre med vores gruppes fremtid. 

Billederne er fra lørdagsspejder den 
25. maj i Elling Å Hytten, hvor vi 
havde en rigtig dejlig dag sammen. 

Mange Spejderhilsner

Christina Stønbach
Gruppeleder, Ravnshøj-Skærum 
Gruppe
21 445 334

kFUMSpejdeRne
Af Christina Stønbach
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billederne viser Skansehavnen, hvor 
adskillige Hjejler holdt til i august. 

Splitterner og Fjordterner ser man 
almindeligvis ved Skansehavnen. 
Man kan være heldig at se, når de 
styrtdykker efter bytte. I øvrigt har 
Skestorken jævnligt kunnet ses 
ved både Skansehavnen og Elling 
Strandenge, når vandstanden har 
været lav. Det er første gang i år, at 
jeg har oplevet det. 
Tiden er også inde til, at Stærene 
samler sig og forbereder den lange 
rejse som venter forude. Flere flokke 
er set ved Elling Strandenge og vejen 

ind mod Rønnehavnen. Det er nok for 
meget at kalde det sort sol – men flot 
er det alligevel. 

Selvom efteråret står for døren 
og mange fugle trækker, så er der 
alligevel mange som overvintrer – og 
det kan vi da kun glæde os over.      

SoMMeRen eR SlUt FoR i ÅR
Af Jørgen Steengaard

Et noget blandet vejr. 

Herom siger Knud fra Eskebæk 
Grønt: ”Den kolde start på sommeren 
gjorde, at planterne kom sent i gang”. 

Og meget regn slut på sommeren gav 
problemer med høsten. Ja, sådan kan 
den danske sommer drille.

Men alligevel har vores fjerede 
venner, fuglene, sunget, lagt æg 
og opfostret unger.  Det er altid en 
dejlig oplevelse, når man er heldig 
at se fugleunger. Her kan du se et 
par billeder af fugleunger, som jeg er 
stødt på i sommerens løb. 
Spurvehøgen, musvågen og den lille 
præstekrave, som man kan kende på 
den gule øjering. 

I Åsted Ådal har to par rørhøge 
holdt til siden april. De byggede 
rede og kunne nogenlunde enes 
om territoriet. Mange har nydt synet 
af dem, når de kom flyvende lavt 
henover markerne. Men desværre fik 
ingen af dem unger på vingerne. I 
slutningen af juli så man ikke mere til 
dem. 

Bjergvipstjerten fandt også Ådalen 
interessant, hvor den ovenikøbet 
ynglede. Og det er faktisk lidt 
usædvanligt. 

Sensommeren er over os, og 
trækfuglene nordfra melder deres 
ankomst. Vi har mange dejlige 
strandenge tæt på. Ved fx Jerup, 
Strandby og Skansehavnen, hvor 
man kan opleve vadefuglene. Et af 

PRÆSTE
KRAVE-
UNGE

SPURVE- 
HØG-UNGE

BJERG-
VIPSTJERT MUSVÅGE-

UNGE

SKE- 
STORK

HJEJLER STÆRE
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STÆRE

SKANSE- 
HAVNEN

RØRHØG- 
HAN BYGGER 

REDE

RØRHØG- 
HAN
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Yogaholdet i Skærum starter efteråret 
2019 den 6. August kl. 10.00-11.30 i 
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25. 

Vi starter tirsdag den 6. August og 
følgende datoer:  
tirsdag den 13. august, 
onsdag den 21. august, 
onsdag den 28. august alle dage kl. 
10.00-11.30 – ferie uge 36 0g 37. 

Kom og få røret hele kroppen i rolig 
tempo. 
Mød op i løst tøj og medbring 
liggeunderlag. 
Pris pr. gang kr. 60,00 

Alle er velkommen. 
Kontakt Lis Toft tlf. 98 473110

Skærum Voksenforening var den 18. 
juni på sommerudflugt. 

Bussen kørte fra Skærum 
Aktivitetshus kl. 8.00 mod Museet 
Godthaab Hammerværk. 
Undervejs var der formiddagskaffe 
og kl. 11.00 var der rundvisning i det 
arbejdende industrimuseum, hvor 
Zinks Fabrikker indtil 1977 havde til 
huse. 
Vi så smeden smede flotte knivsblade 
til de smukke jagtknive, som bl. a. 
kan ses, når der holdes knivtræf på 
Knivholt. Det var en spændende 
rundvisning. 
Efter smørebrød i deres cafè kørte 
bussen til Aalborg Zoo, hvor der 
var nogle timer på egen hånd og 
eftermiddagskaffe. 

Dagen sluttede med aftensmad i 
Skærum Aktivitetshus, leveret fra 
Lendum Kulturhus.

SkæRUM VokSenFoRening
Af Anna V. Jensen
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v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning

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.

Lørdag den 29. juli var der 
sommerfest i Skærum.

Denne gang var det igen Ronnie og 
Mikkel, som stod for festen og det 
blev som sædvanlig en rigtig god 
fest.

Der var pattegris på grillen.
Der var mødt ca. 100 glade og 
feststemte mennesker op.
Som hvert år var der også 
kagekonkurrence.

Laura vandt præmien for den bedste 
kage og Karina vandt præmie for den 
pæneste kage.

Der blev spillet op til dans. Orkesteret 
var ”bedre sent end aldrig, og der 
blev danset til den lyse morgen.

Det er bare dejligt, når sådanne to 
unge mennesker laver så god en 
sommerfest.

SoMMeRFeSt i SkæRUM
Af Alice Schneider
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Det er sket rigtig meget hos Eskebæk 
Grønt, siden vi sidst skrev en artikel 
om den skønne økologiske gårdbutik. 

Her kan man altid købe helt friske 
økologiske grøntsager. Der er åbent 
for salg af grøntsager hele tiden - 
man betaler blot med mobile pay 
eller kontanter. Selve gårdbutikken 
er udvidet væsentligt og ikke nok 
med det, der er også kommet flere 
forskellige økologiske varer i butikken 
og flere kommer hele tiden til. 

Nævnes kan eksempelvis  ØKO øl & 
vand fra Thisted Bryghus, ØKO lam 
fra Thy Lam og  ØKO is fra Thy øko-
is. Men det vil føre for vidt at nævne 
dem alle - den flot indrettede butik 
skal simpelthen opleves. 

Nyt er også at Eskebæk Grønt har fået 
en bod ved siden af butikken Fiskeriet 
på havnen (Fiskerihavnsgade 21), 
hvor man kan købe friske grøntsager 
helt frem til oktober/november. Frisk 
fisk og friske grønsager – bedre kan 
det næsten ikke blive. 

Bag ved gården er der i år opført et 
stort drivhus. Knud fortæller, at det 
er et forsøgsår med drivhuset, som 
indeholder bl.a. tomater, agurker og 
peber. Erfaringerne fra i år skal bruges 
til næste år. Jo, man ser tydeligt, at 
Knud har store planer med drivhuset. 

Hos Eskebæk kan man også købe 
bær. Stikkelsbær, jordbær, blåbær og 
aroniabær. Når det gælder blåbær 
og aroniabær, skal man bestille 
dem i forvejen, så er de nemlig helt 
friskplukket, når man henter dem.

Eskebæk Grønt har adresse på 
Hjørringvej 295. 
Der er åbent for grøntsager hele 
tiden. 
Butikken har åbent mandag og 
tirsdag efter aftale. 
Onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 
til 18. 
Lørdag og søndag fra kl. 10 til 16.

Følg også Eskebæk Grønt på 
Facebook.

eSkebæk gRønt
Af Jørgen Steengaard

Fra 
den økologiske 

gårdbutik
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Skærum Voksenforening - Efterårsprogram 2019

27. august kl. 13.00  Spise sammen - vi starter efterårssæsonen med 
     at spise sammen. Tilmelding senest den 19. 
     august, Pris kr. 60,00 pr. person. Medbring selv 
     drikkevarer.

10. september kl. 13.00 Besøge Bangsbohytten, hvor Bo Storm vil vise os  
     rundt i skoven. Afgang fra Skærum Aktivitetshus   
     kl. 13.00  i egne biler. Pris kr. 30,00 + kr. 10,00 
     til føreren af bilen.

24. september kl. 14.00 Hyggeeftermiddag

8. oktober kl. 13.00  Bowling, Ringvejen 10, 9800 Hjørring. Afgang fra 
     Skærum Aktivitetshus kl. 13.00 i egne biler. Pris 
     for bowling + kaffe kr.60,00. Kaffen alene koster kr. 
     20,00. Til føreren af bilen betales kr. 20,00. 
     Tilmelding senest den 1. oktober.

22. oktober kl. 14.00  Hyggeeftermiddag

5. november kl. 14.00  Bankospil

19. november kl. 14.00       Hyggeeftermiddag

3.    december kl. 13.00      Julefrokost

Vi ses til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus

Ret til ændringer forbeholdes - se nærmere i Skærum info.

lokal-kalendeRen
Øvrige begivenheder

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

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Mejerivej 4, Ravnshøj.
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 velkomne

lokal-kalendeRen
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 3. november 2019

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


