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SKRÅ-en udgives af Fællesvirke
Vest og udkommer fire gange
årligt - i marts, juni, september og
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Redaktionen
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Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
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Så er sommeren på vej. 
Det er meget almindelig med gule 
rapsmarker mellem grønne marker 
og grønne træer.
 
   

SkRÅ-en FoRSiden

Billederne her er fra starten 
på landsbyløbet i Ravnshøj
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FRa Redaktionen

Sommeren er over os 

Flere foreninger holder ferie som fx 
Nørkle-klubben i Skærum (se omtale 
af klubben i bladet). 

Til gengæld har idrætsforeningen 
fuld gang i boldspillet. Jo - der er hele 
tiden gang i lokalområdet - og sådan 
skal det helst være.

Fra redaktionen ønsker vi alle en god 
sommer.



5

Der bliver strikket, syet, hæklet, 
hakket (tunesisk hækling), broderet, 
malet og tegnet hos nørklerne som 
mødes mandag aften i ulige uger i 
Fritidshuset i Skærum. 

Interessen er stor - typisk møder 
mellem 10 og 15 - og det i alle 
aldersgrupperer. Man sørger selv for 
materialer. Skal man have kaffe, så 
tager man det selv med. 

”Kage er i høj kurs”, siger pigerne med 
et smil. Det er en uskreven regel, at 
har man kage med, så skal den også 
kunne deles. Har man brug for hjælp/ 
et godt råd til det man nørkler med, 
så får man det. 

”Vi er gode til at hjælpe hinanden - og 
vi har det sjovt sammen”. 

Alle er velkommen. Det koster kun en 
10´er at deltage - den går til varme.

nøRkleRne i SkæRum
Af Jørgen Steengaard
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FoRmand FoR SkæRum 
SogneFoRening og aktivitetShuS
Af Anne Engmann

“Goddag, jeg hedder Anne, og jeg er 
formand for Skærum Sogneforening 
og Skærum Aktivitetshus”. 
Sådan har jeg kunnet introducere 
mig selv siden vores konstitution 
for lidt over et år siden - efter 
generalforsamlingen i februar 2018. 
Vores daværende formand gik af, og 
der blev ikke på generalforsamlingen 
valgt en ny formand; det fik vi 
i bestyrelsen lov til selv at vælge til 
vores konstitution. 
Og så blev det mig ;-)

Og det er jeg glad for - det har 
bestemt budt på udfordringer og 
forhindringer, men sandelig også 
glæde, tilfredshed og... nå; ja - en sans 
af at have udrettet noget - at måske 
liiige ha’ gjort en lille forskel?

Og hvad laver vi så? For det er jo ikke 
kun mig; jeg har en super bestyrelse 
(bestyrelseR, er det jo egentligt - 
Sogneforeningen og Aktivitetshuset 
holder bestyrelsesmøder sammen) 
bag mig, som virkelig laver et stort 
stykke arbejde. 
Der er også en del Skærum-boere, 
der  gerne gi’r en hånd med når der 
er brug for hjælp!! Og det er rigtigt 
dejligt!!

Så vi arrangerer grill på legepladsen 
hver tirsdag i maj og juni/juli 
(alle er velkomne!!), spis-sammen 
arrangementer, sørger godt 
for løberne og cyklisterne til 
Landsbyløbet, holder orden med 
legepladsen, sørger for der er pænt 
og ordentligt i (og rundt om) Skærum 
Aktivitetshus, holder Sct. Hans bål og 
så hygger vi os!!

Og til slut vil jeg gerne fortælle en lille 
historie, som meget godt illustrerer, 
hvad jeg er så glad for ved Skærum, 
og hvorfor jeg gerne vil være med 
til at sørge for, at andre kan få den 
samme oplevelse...
Da vi havde købt vores hus i Skærum, 
gik der et par måneder, før vi kunne 
flytte ind. Der var noget et andet hus, 
der skulle sælges først... Men vi kom 
forbi en gang imellem, for lige at se til 
huset ;-)

Sogneforeningen havde lagt en lille 
folder med årets arrangementer. Der 
ville blive holdt Sct. Hans-fest med 
grill ved børnehaven (det burde 
sige lidt om, hvor lang tid siden det 
var...!) og derefter bål på bakken. 
Vi bestemte, at det måske var en 
god måde at møde nogle af byens 
indbyggere på. 
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Som sagt, så gjort. Vi fyldte 
barnevognen op med grillmad, 
drikkevarer og en lille dreng, og gik 
ned mod børnehaven. Vi kom nok en 
smuuule for sent; folk sad allerede 
bænket, og der var ikke meget 
plads til os. Vi havde dog kun stået 
i få sekunder, før der var flere, der 
sagde “kom I bare; vi rykker lige lidt 
sammen, så der er plads til jer”.

Det var en meget dejlig modtagelse. 
Den er jeg taknemmelig for. Og jeg 
håber, at vi bliver ved med at være 
så glade, favnende, optimistiske, 
modige og venlige mod alle :)
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SÅ kom de endelig
Af Jørgen Steengaard

Har vi da ikke alle set frem til, at 
trækfuglene skulle vende tilbage fra 
de sydlige himmelstrøg. Og nu er de 
her bl.a. Viber, Lærker, Vipstjerter og 
Svaler. Sidstnævnte flyver med stor 
fart hen over hustagene og markerne 
på jagt efter insekter. Og som dog 
fuglene synger fra tidlig morgen til 
sen aften. Det bliver man da i godt 
humør af. 

Mange fugle har fået unger. Som 
fx. Gravanden der midt i maj fik 
9 ællinger. Men ellers er det juni 
måned som er fuglenes store tid 
for sang, parringsspil, redebygning, 
æglægning og fodring af unger. 
Jeg har valgt at fortælle kort om et 
par, som der også er billeder af.

Gærdesmutten 
er en lille buttet 
fugl med en utrolig 
høj stemme. Jeg husker 
en Gærdesmutte, som syngende 
fløj ganske tæt forbi mit hoved. Det 
nærmest skar i mit øre. Det er en 
meget robust fugl, som bliver her 
vinteren over. Er vinteren hård, så 
kæmper fuglene for overlevelse - 
de søger bl.a. sammen og varmer 
hinanden.  
Efter den milde vinter har vi i år 
mange Gærdesmutter bl.a. i haverne. 
Godt skjult bygger Gærdesmutten en 
lille kugleformet rede af blade, græs 
og mos. 

Træløberen er en almindelig 
ynglefugl, som forekommer over det 

TRÆ- 
LØBER

RØRHØG

GÆRDE-
SMUTTE

GÆRDE
SMUTTE
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meste af landet. Særligt kan man se 
den i gammel løvskov og parker. 
Måden den klatrer på gør, at den 
er ikke så vanskelig at få øje på, 
selvom dens brunlige mørke farve 
falder godt i med barken. Den starter 
nemlig sin søgning efter smådyr ved 
typisk at klartre fra foden af træet og 
op langs stammen. Derpå flyver den 
til næste træ og starter igen fra foden 
af træet. På et af billederne ses to 
træløbere slås om territorium. 

Når jeg skriver Mudderklire, så falder 
tanken på Dirch Passers fortræffelige 
monolog om fuglen. 

Mudderkliren er en lille vadefugl med 
forholdsvis korte ben og kort næb. 
Let at kende fordi den vipper med 
bagkroppen og bevæger hovedet op 
og ned, når den søger føde, eller der 
er fare på færde.
Den ses typisk langs mudrede søer 
og åer eller ved mudderflader langs 
kysten. Mudderkliren er en almindelig 
træk og sommergæst nordfra. I juli 
begynder de første Mudderklirer at 
trække sydpå. 

GÆRDE-
SMUTTE

ISFUGL

BJERG-
VIPSTJERT

GRAVAND
M/ ÆLLING

MUDDER-
KLIRE
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Fodbold ungdom er en lille aktiv 
afdeling med base på banerne ved 
Ravnshøj skole. Vi er pt  58 spillere i 
alderen 6-18 år, som alle træner to 
gange ugentlig plus kampe. 
De mindste spiller i Jerup 
turneringen, og de ældre deltager i 
kampe under DBU, alle med meget 
flotte resultater.

Sidste torsdag i hver måned 
har vi fællesspisning,  hvor alle 
ungdomsholdene deltager, og 
der bliver hygget på tværs af 
aldersgrupperne. 

Sæsonafslutning er et stort hit 
hos børnene. Her spiller alle først 
fodboldkamp mod forældrene, 
hvorefter der hygges med pølser 
og brød fra grillen. Ofte samles der 
over 100 mennesker i form af glade 
spillere og familie.

Torsdag d 23/5-19 havde vi igen 
fællesspisning. Maden er som altid fra 
Jeanett i kantinen på Ravnshøj skole. 
Denne aften var menuen boller i 
karry – som altid er et stort hit. 
Først skulle der trænes hvorefter ca 
55 sultne børn satte sig til bords.

Sidste træning i denne sæson er 
torsdag d 20/6, og vi starter op igen i 
uge 33. 

Vi har altid plads til nye spillere, 
ved yderligere spørgsmål kontakt 
Sidsel Christensen tlf 23288093 eller 
bare kom over på fodboldbanerne 
torsdage mellem 17-18.

kRiF Fodbold ungdom
Af Sidsel Christensen
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Èn matrikel

Ravnshøj Skole har gennem 
dette skoleår gennemgået en del 
forandring. Børnehaven Troldehøj 
er flyttet over i den tidligere 
indskolingsafdeling og Ravnshøj 
har herved fået et ”børnecenter” 
bestående af vuggestue, børnehave 
og skole med SFO. 

Flytningen af institutionen har 
betydet at skolens lokaler har 
skullet omfordeles og nogle endda 
ombygges. 

Det har bl.a. betydet et nyt håndværk- 
/designlokale og nyt område til 
SFO`en.

I forbindelse med skolefesten den 
28. marts var der åbent hus for alle 
nysgerrige sjæle. Her kunne alle 
ombygningerne opleves blandt 
meget andet i relation til den 
efterfølgende skolefest.

RavnShøj Skole
Af Heidi Thorning Jensen

Området markeret 
med rødt er den 
nye børnehave 
og vuggestue 
med tilhørende 
legepladser. 

Det grønne 
område er det 
nye SFO område 
og væksthuset 
i tilknytning til 
skolens kantine. 
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Skolefesten den 28. marts

Vi har i år genoptaget en gammel 
tradition om skolefest på Ravnshøj 
Skole. Festen var for alle elever og 
deres familier og startede med åbent 
hus efterfulgt af ”Ravnshøj har talent” 
arrangeret af Elevrådet.

Derefter var der spisning, kokkereret 
af Jeanett fra skolens kantine. Alle 
klasser havde arrangeret aktiviteter 
og stemningen var høj hele aftenen 
igennem. Indskolingen havde 
desuden fernisering af deres seneste 
tværfaglige forløb der handlede om 
Frøken Ignora.

 

Planen er, at 
skolefesten 
fremover er 
en fast del 
af skolens 
traditioner. 

Vi glæder os 
allerede til festen 
næste år :)
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Skole OL

Ravnshøj Skole har de seneste år deltaget 
ved Skole OL i Sæby som er for 4., 5., 6. og 7. 
klasse. 

Vejret var fantastisk, humøret højt og 
madpakkerne smurte. Niveauet er højt i 
Sæby, men alligevel lykkedes det vores skole 
at gøre os bemærket på flere discipliner. 

Vi hentede følgende placeringer hjem i top 
3:

5. klasse
Boldkast   Sanne Nikkelsen 39,6 meter  2. plads

6. klasse
Sprint 80 meter   Mads Hutzelsider 11,30 sek.  1. plads
Sprint 80 meter  Maria Christensen 12,45 sek.  2. plads
300 meter    Maria Christensen 50,49 sek.  2. plads
Længdespring  Maria Christensen 4,71 meter  1. plads
Længdespring  Hannah Juhl Nissen 4,14 meter  3. plads
Kast    Hannah Juhl Nissen 50,05 meter 1. plads

7. klasse
Kast    Caroline Rendeman 41 meter  1. plads
300 meter   Frederikke Bjørk  49,12 sek.  2. plads
Sprint 80 meter  Frederikke Bjørk  12,13 sek.  3. plads
Længdespring  Frederikke Bjørk  4,0 meter  3. plads

Vigtige datoer for skolen i de kommende måneder
• Juni måned står på prøver for skolens 9. klasser
• Sidste dag inden sommerferien er fredag den 28. juni
• Skolestart efter sommerferien mandag den 12. august.
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v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning

Medlemmer af Skærum 
Voksenforening kørte tirsdag den 23. 
april på besøg på Voergaard Slot. 

Vi fik en 2 timers rundvisning i det 
smukke slot med alle de mange 
kunstgenstande. Det var en meget 
vidende guide, som fortalte og viste 
rundt i det smukke slot. 

Vi så også nogle af de meget store 
påskedekorationerne, som var tilbage 
efter påskeudstillingen. 

Vi sluttede med vores medbragte 
kaffe i den ny indrettede lade. En god 
eftermiddag.

SkæRum vokSenFoRening
Af Anna V. Jensen
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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.
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2. etape i Ravnshøj 

I maj måned blev Landsbyløbet igen 
afviklet –denne gang med LOOP 
omkring Ravnshøj. Til løbet var 
der kæmpe stor tilmelding og fra 
lokalområdet ligeså stor opbakning 
med grillmad, slikbod og musik. 

Alle distancer blev skudt i gang fra 
hallens område. Der var 5,5 km løb til 
Kvissel og ”hjem”, 12,5 km ud omkring 
bl.a. Øster Holmen og hjem.  
Ruten for ½ marathon og hyggecykler 
gav oplevelser i stort set hele vores 
område, fra Åsted, Skærum, Katsig, 
Dvergetved (i Hjørring kommune) og 
hjem igennem Kvissel. 

Derudover var der desuden 
racercykler og MTB på henholdsvis 
stram og slap kæde. 

I år var Ravnshøj Skole repræsenteret 
med ikke mindre end 56 børn. Som 
noget nyt, havde alle skolebørn ens 
T-shirt på. T-shirtsene er blevet til, i et 
samarbejde mellem Ravnshøj Skole 
og Fællesvirke Vest.
Det gør det let for os som lærere og 
pædagoger at genkende vores børn 
når vi er ude af huset, samtidig med 
at vi gør os selv synlige ved diverse 
arrangementer. 

Det er fantastisk med sådan 
en opbakning til skolen fra 
lokalområdet!

landSbyløbet 2019
Af Heidi Thorning Jensen

Fra 
afslutningen i 

Ravnshøj
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Fra 
pit stop

 i Skærum



20

Den 27. marts 2019 blev vi valgt til 
bestyrelsen for Borgerforeningen for 
Kvissel og Omegn (BKO).

“Vi” er:
• Louise Urban Andersen - formand - 

24620173
• Lone Graversen - kasserer og 

sekretær - 41424847
• Leo Bisgaard Vinther - 98484644
• Orla Nygård - 28609245
• Lasse Vinther Tyron - 24250156

Vi ser frem til rigtigt mange skønne 
timer i selskab med skønne folk!

Vi har udarbejdet en liste over 
arrangementer vi rigtigt godt kan 
tænke os bliver til noget.

Vinterfest, fastelavn, Arbejdsdag, 
Sankt Hans, Sommerfest, Familiedag, 
Børnedisko, Julebanko, Julemarked, 
Juletræstænding og i 2021 en fest i 
anledning af BKOs 100-årsjubilæum!

Derudover er der arrangementer 
BKO ikke står bag, som eksempelvis 
Affaldsindsamling og Landsbyløbet 
(begge er afholdt), men hvor BKO har 
en lille finger med i spillet.

Begge dele kunne ikke være sket uden 
uvurderlig og skøn arbejdskraft  fra 
frivillige kræfter! På byens vegne: 
TUSIND TAK!

Vi kommer ikke udenom at 
arrangementerne ikke kan blive til 
noget uden frivillig arbejdskraft. Vi 
forestiller os at vi kan lave en liste 
med de af jer der har et ønske om  og 
mulighed for at give en hånd med. Vi 
kan så kontakte jer med det vi ønsker 
hjælp til og hvis I kan hjælpe, kan I 
svare tilbage.

Hjælp kommer i mange former. Det 
kan være alt fra hårdt fysisk arbejde til 
opmuntrende tilråb! :-)

AL HJÆLP ER VELKOMMEN!

Kunne du tænke dig at få muligheden 
for at hjælpe?
Så kontakt et af bestyrelses-
medlemmerne og bliv skrevet på 
listen!

På forhånd mange tusinde tak!

boRgeRFoReningen FoR 
kviSSel og omegn
Af Louise Urban Andersen
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Hilsen fra Pensionistforeningen i 
Kvissel og Omegn.

Pensionistforeningen for Kvissel 
og Omegn er desværre gået i 
opløsning på generalforsamlingen 
den 28. februar 2019, da der 
desværre ikke kunne opstilles nye 
bestyrelsesmedlemmer til erstatning 
for afgående bestyrelsesmedlemmer.

Herefter valgte de fremmødte 
medlemmer på generalforsamlingen, 
at den skulle opløses.

Det er kedeligt, det skulle gå sådan.

Det blev besluttet, at det beløb, der 
stod i Sparekassen, skulle gives til 
Julemærkehjemmet.

En stor tak til dem, der var så flinke til 
at møde op, når der blev arrangeret 
noget – og til dem, der har støttet os 
som passive medlemmer.

Venlig hilsen fra de forhenværende 
bestyrelse:

Inga Mygind – Kirsten Ottesen – Birte 
Jensen – Erik I. Nielsen – Maureen 
Pedersen

PenSioniStFoReningen i 
kviSSel og omegn
Af den forhenværende bestyrelse

I år var 
Ravnshøj 
Skole 
repræsen-
teret med 
ikke mindre 
end 56 børn 
- med nye 
t-shirts. 
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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, 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

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.00
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

KFUM spejderne Ravnsholt 
Bævere tirsdag fra 17.00 til 18.00

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
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Skærum Voksenforening - Efterårsprogram 2019

27. august kl. 13.00  Spise sammen

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.

24. september kl. 14.00 Hyggeeftermiddag

8. oktober kl. 13.00  Bowling, Skippergade 36, 9900 Frederikshavn,   
     afgang fra Skærum Aktivitetshus kl. 13.00 i egne   
     biler.

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



 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. august 2019

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


