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Siden sidste nummer af Skråen er 
verden med ét kommet til at se 
anderledes ud. 

Heldigvis er der dog mange 
lyspunkter i hverdagen. Tag 
eksempelvis lægen Peter Qvortrup 
Geisling som i radioen blev bedt om 
at nævne to bedrifter, han havde 
gjort. Han svarede helt jordnært: 
”Bagt pandekager til min datter Merle 
og sået en masse blomster i haven 
som tiltrækker insekter.”  

Her fra redaktionen håber vi, at du i 
dette nummer af bladet også finder 
lyspunkter.

FRa Redaktionen

Har en forening i år ikke nået at afholde generalforsamling, giver det god mening 
at udskyde den til 2021. Det betyder, at den nuværende bestyrelse fortsætter.

Altså:
• at de der er på valg i år, fortsætter 1 år, altså (til 2021)
• og i 2021 vælges så - for 1 år - nye i deres sted.

Derefter er situationen normal igen.

Med hensyn til regnskab så aflægges der i 2021 regnskab for 2 år - men hvert år 
for sig. 

GeneRalFoRSamlinG i FoReninGeR
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Juelstrup Sø er et resultat af 
naturgenopretningen af den før 
afvandede sø. Et arbejde som blev 
afsluttet i 2010. Søen måler 1,8 km 
fra nord til syd og er ca. 53 hektar 
stor. Man kan gå hele vejen rundt 
om søen - en tur på ca. 5 km. Selv om 
søen er forholdsvis ny, så er der et rigt 
fugleliv. Ikke mindst om foråret og 
efteråret når fuglene på træk raster.  

 Vilsted Sø og engene omkring 
søen er et enestående stykke ny 
dansk natur, skabt i årene 2002-
06, som et af Danmarks største 
naturgenopretningsprojekter.
Området har et spændende fugleliv. 
Der er et handicapvenligt fugletårn, 
en lang bro tværs over søen og flere 

P-pladser rundt om søen. Søen og 
de om-givende enge på i alt ca. 860 
hektar. Er man i området, bør man 
lige besøge de Himmerlandske 
Heder. 

I foråret har flere spurgt mig, hvad 
det er for en fugl, de har set som har 
en hvid ring om halsen om minder 
om en solsort. Det er Ringdrosler på 
vej mod ynglepladserne i nord. Den 
yngler helt oppe ved trægrænsen. 
Det er mit indtryk, at der har været 
flere Ringdrosler end sædvanligt.  Det 
kan betyde, at vi får endnu flere at 
se, når de til efteråret trækker sydpå 
igen. 

om natuRen oG FuGlene omkRinG oS

Af Jørgen Steengaard

Da jeg en dag ringede og sagde, 
at jeg tog et par Hønsetarme med 
hjem, troede Linda, at jeg var gået fra 
forstanden. Men nej. 
Historien er, at jeg var på tur i 
mosen med Hans Olav. Flere gange 
undervejs stoppede han op for 
at kiggede på de vilde planter. 
Indrømmet - jeg er nærmest helt 
blank på det område. Se, sagde han, 
her har vi jo en smuk lille Hønsetarm 
med dens små hvide blomster. Da jeg 
kom hjem fandt jeg en gammel bog 
”Flora i farver” fra 1973. Jeg kunne 
læse, at det er en lille tæt håret plante 
med 10 - 30 cm lange, liggende eller 
opstigende stængler. Og at den 
blomstrer fra maj til september. Den 
er almindelig på enge og overdrev, 
langs vejkanter og marker. 

Nu tager jeg ikke ud i naturen uden 
den gamle bog, for det er faktisk 
interessant at læse om naturens 
vilde blomster. Men nyd dem - det 
er det vigtigste. Ved P-pladsen ned 
til Ådalen i Åsted kan man finde 
adskillige Hønsetarme. 

I Danmark har vi ca. 2.000 søer. De 
senere år er flere søer anlagt stier, så 
de er blevet mere tilgængelige. Der 
er altid noget fascinerende ved en 
sø. Der er mange forskellige planter, 
flotte guldsmede og meget andet.  
Jeg har fornylig besøgt to søer i 
Nordjylland, som jeg kan anbefale. 
Det er Juelstrup Sø nær Støvring 
og Vilsted Sø ved Vilsted - tæt ved 
Ranum. 

JUELSTRUP SØ

VILDSTED SØ

RINGDROSSEL

HØNSETARM
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Et par billeder af den flotte 
Halemejse. Billederne er taget i en 
lokal have. Halemejsen bygger en 
kugleformet rede af bl.a. mos og 
lav, som den væver sammen med 
spindelvæv. Reden fores indvendig 
med rundt regnet 1.000 dun og 
fjer. På billederne ses Halemejsen i 
gang med at samle redemateriale. I 
skrivende stund er ungerne kommet 
til verden, og forældrene har travlt 
med at finde føde. 

Et billede 
af den 
Toppede 
Lappedykker 
som man 
finder i stort set alle 
større søer. Den bygger en rede på 
vandet, som den fæstner til sivene. 
Reden er forholdsvis nem at få øje på. 

HALEMEJSE

TOPPET LAPPEDYKKER

HALEMEJSE kviSSel haR FÅet en madpakkehytte
Af Jørgen Steengaard

Der var glæde i Kvissel, da 
man kunne tage den ny 
madpakkehytte i brug på 
legepladsen. Et længe næret 
ønske blev opfyldt takket være 
midler fra Hedeselskabet og 
Distriktsudvalget. 
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kiRken undeR kRiSen

Der er meget, man ikke har kunnet 
under krisen. Frisør, café m.m. har 
været lukket. Og det har Folkekirken 
også. 
Redaktionen har talt med formanden 
for menighedsrådet Torben 
Christensen som siger, at for mange 
har det været et savn, at man ikke 
kunne komme til gudstjeneste. 

Det blev der rådet lidt bod på, da 
frivillige fik den idé, at man kunne 
afholde minigudstjeneste i det fri. 
Alle afstandskrav kunne overholdes. 
Gudstjenesterne blev holdt på 
Kvissel Kirkegård. Men ellers var 
kirken ikke involveret. Af hensyn til 
at kun få kunne 

deltage blev det ikke annonceret. En 
frivillig, pensioneret præst udførte 
den kirkelige handling.

Den 18. maj blev det fra 
kirkeministeriet meddelt at nu måtte 
der igen afholdes gudstjenester. 
Der var udsendt nøje retningslinjer 
for, hvordan gudstjenester skal 
gennemføres. 
Den første gudstjeneste i vores sogne 
blev afholdt Kr. Himmelfartsdag i 
Skærum Kirke ved Arne Holmgaard. 

Se billedet. 

Da det nye kirkeblad først udkommer 
i uge 24, så må man i Lokalavisen 
orientere sig om tid og sted 
for gudstjenester. Det kan dog 
nævnes, at gudstjenesterne følger 
rækkefølgen som nævnt i det 

seneste nummer af kirkebladet. 

Sognepræst Arne Holmgaard går 
på pension ved udgangen af juni. 
Der holdes afskedsgudstjeneste 
for ham søndag den 21. juni. 

Det har ikke været morsomt for 
de mange unge som måtte se 

deres konfirmation udsat på grund 
af krisen. Konfirmationerne i vores 

lokalområde er udsat til slutningen 
af august. Selvom Arne Holmgaard til 

Af Jørgen Steengaard

den tid er gået på pension, så har han 
sagt ja til at forestå konfirmationerne. 

Der skal ansættes en ny præst. Og det 
er man i fuld gang med. Stillingen er 
slået op med ansøgningsfrist 01. juni. 

Menighedsrådsvalg står også for 
døren. Det skal holdes i november 
måned, men inden da skal der 
afholdes orienteringsmøde. Et 

møde hvor alle borgere kan møde 
op og få en orientering om, hvad 
et menighedsråd arbejder med, 
hvordan valget skal foregå m.m. 
Dette møde skulle være afholdt i maj 
måned men er udsat. Datoen kendes 
ikke i skrivende stund, men vil blive 
offentliggjort i næste nummer af 
Kirkebladet og Lokalavisen.



12 13

til hinkeruder, 
tabeller, ”Jeg 
melder krig”, 
geometri og 
meget andet 
nyttigt og 
lærerigt. 

Så det er aldrig 
så skidt, at 
det ikke er godt for noget. På skolen siger man i hvert fald tak for alle de gode 
frikvarterer, og håber, at det er noget man på sigt, og i fællesskab med alle de 
andre voksne, kan blive ved med at opfordre børnene til.

Onsdag aften den 12. marts 2020 vil 
nok være én af de aftener, som aldrig 
vil gå i glemmebogen. Statsminister 
Mette Frederiksen holdt denne 
aften det første af en lang række 
pressemøder om Danmark og Covid 
19. Emnet ved dette pressemøde var 
…NEDLUKNING! 

Beskeden om nedlukningen betød 
allerede torsdag morgen en tom 
skolegård, et tomt cykelskur og 
tomme klasseværelser. Dette blev 
sikkert for langt de fleste skolebørns 
vedkommende modtaget som en 
gave og en ekstra frihed. 
Men som den ene uge tog den anden, 
og karantænen betød, at alle skulle 
blive mest muligt hjemme og hver for 
sig, så begyndte gaven at tage form 
af en hadegave. Selvom forårsvejret 
for en gangs skyld viste sig fra sin 
pæne side, forblev skolegården tom 

og ubetrådt, og børnene begyndte 
så småt at længes efter deres 
klassekammerater og nogle måske 
endda også efter deres lærere. 
I takt med at vi i Danmark langsomt fik 
mere styr på Covid 19 situationen, så 
fik 0.–5. klasserne torsdag den 16. april 
igen lov til at komme i skole. Dog med 
mange regler og forbehold som nu 
skulle læres og håndhæves.

Selvom regler og rammer kan være 
noget der strammer, så har det ikke 
været så skidt, så det ikke er godt for 
noget. For den skolegård der havde 
stået tom i 5 uger, er siden første trin i 
forbindelse med genåbningen blevet 
brugt mere end nogensinde før. 

Skolebørnene har fået masser af 
sjippetove, langreb, tennisbolde og 
skolekridt, og alle deltager med stor 
fornøjelse i frikvarters-aktiviteter, som 

vi voksne kender det, 
fra før vores hverdag 
blev overtaget af 
mobiltelefoner og 
ipads. 
Det er en sand glæde 
at opleve alle de glade 
børn, der bl.a. hopper 
i langrebet på skift 
eller konkurrerer om, 
hvem der kan hoppe/
sjippe flest gange. 
Gadekridt bliver brugt 

Skolen oG covid-19
Af Heidi Jensen

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning
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Stednavne i Aasted Sogn
Fortsat fra forrige nummer

Stednavne er et meget spændende 
emne. Det er synd, at de ikke bruges 
mere, end de gør. I dag bruger 
man i stedet de mere eller mindre 
intetsigende vejnavne og numre der 
står i vejviseren.
En god kilde til stednavne er 
kirkebøgerne. I Aasted sogn har vi 
kirkebogen tilbage fra 1654, og i den 
finder vi rigtig mange stednavne.

Kvissel der betyder tvege eller 
forgrening, nævnes et sted i 1610. 
Meningen er vel, at det er stedet 
hvor Aasted og Skærum åer løber 
sammen. Kvissel alene nævnes i 
kirkebogen 1654, også her er der 
mange navne, hvor bynavnet er 
”forled”. Kvissel Brænding (1877) eller 
Brændingens hus (1878), navnet er 
en forvanskning, som opstår, når 
lokalbefolkning, og præsten ikke taler 
samme sprog. Stedet hedder Kvissel 
Bredningen men bliver opfattet og 
nedskrevet som Brændingen. 

Kvisselkrog (1874) der har navn efter 
åens slyngninger, Kvissel mark (1829), 
Kvissel Søndermark (1875), Kvissel 
station (1874), Kvissel Kro (1884), 
Kvissel Teglværk (1880), Kvissel 
Højskole (1876), Sønderbak i Kvissel 

(1737) Kvissel har også haft sit Søhus 
(1818).
I Kvissel har vi gårdene Storgård i 
Kvissel (1658), der 1778 nævnes so 
Kvissel Storgård. Kathrinedal (1883), 
Vestegård (1777) og Melgård i Kvissel 
(1847).

I stednavnene fra Kvissel ser vi 
tydeligt åernes nærvær, i navne 
som Broende (1705), Broen (1824), 
Brokrogen (1812), Kvisselbro (1656) 
og Kvissel Brohus (1831). Vi har 
Søndenbroen i Kvissel (1732), Sønden 
Åen i Kvissel (1705), og Norden Åen i 
Kvissel (1708) navne; der præciserer, 
hvor stederne lå i forhold til Åen.

Mejling der betyder den tørre banke 
ved engen, er nævnt andetsteds 
1631.

Mejling alene finder vi i kirkebogen 
1654. Mejlinggård (1656), Mejling 
Østergård (1795), Mejling Fattighus 
(1837) og skolen i Mejling (1851).
 Faurholt, der betyder den lille 
kønne skov, nævnes allerede i 
1453. Faurholtgård (1662), Gården 
i Faurholt (1662), Gaden (1720), 
Skolegården i Faurholt (1703), 
der hedder sådan, fordi den 
hørte til Latinskolen i Hjørring, 
den blev senere kendt som 
Sognefogedgården, Østergård i 

aF ÅSted SoGnS hiStoRie

Af Orla Thomasberg



16 17

Faurholt (1876), Nørgård i Faurholt 
(1777) eller Faurholt Nørgård (1832), 
Houen i Faurholt (1657), eller Store 
Houen (1768) for ikke at forveksles 
med Over og Neder Houen ved 
Bækmaden.

Rydal der betyder mosen eller 
kæret i dalen, er opstået omkring 
Mejeriet der er bygget 1888. Rydal er 
sikkert bygget på jord fra Skjortholt. 
Rydal nævnes i kirkebogen 1890, 
Konghuset (1880) eller Kringelhuset 
(1814), der også nævnes som Neder 
Kringelhus ved Skjortholt (1881).

Ravnshøj, hvis ”forled” kan være 
et fuglenavn eller et mandsnavn, 
bliver først by omkring år 1900, og 
er opstået omkring mølle og mejeri. 
Byen har sit navn efter gården 
Ravnshøj (1665) på hvis jorder, 
den ældste del er bygget. Gården 
Ravnshøj er allerede nævnt 1552 
i en jordebog. Gården omtaler vi 
ofte som Store Ravnshøj, hvad den 
ikke hedder, derimod findes Lille 
Ravnshøj (1805), og Ravnshøjhus 
(1805) i nærheden. Sidstnævnte har 
også navnene Uglesighus (1812) og 
Konghuset (1890). Krielhuset (1847), 
der også nævnes Nybrohus (1882), 
har navn efter vejinspektør Kriel, der 
stod for anlægget af vejen mellem 
Hjørring og Frederikshavn. Det ældste 

sted i nærheden er Højen (1701) eller 
Højene (1812) og Højenes hus (1838).

Ud over landsbyerne i sognet er 
der samlinger af gårde, som ikke 
er egentlige landsbyer. Vi har 
Bækmaden, der nævnes andet steds 
1419, som Bekman. Bækmaden 
betyder engen ved bækken og 
er nævnt i kirkebogen 1656. På 
Bækmaden lå Calmergården (1780), 
der skrives Kalmer i 1726. Stedet 
er navngivet efter en Ridefoged på 
Knivholt, gården er også nævnt som 
Sønder Bechman (1817). Nørgård 
i Bechman (1736), Mellemgård i 
Bechman (1783) er skrevet Mellergård 
i 1797 og Melgård i 1807. I nærheden 
af Bækmaden lå Frakholt (1666) med 
Frakholthus, og Knivholt Teglværk 
(1847), Mosen var også en gård i 
nærheden, som vi ikke rigtig ved hvor 
var, Mosemarken (1722), og Mosens 
Mark (1836), Mosemarkens Hus 
(1884), og Mosegårdens Mark (1834), 
Mosegårdens Hus (1834), Over Houen 
(1795) og Neder Houen (1781).

Ribberholt nævnes andet steds som 
Rebbehollt i 1610. Endelsen –holt 
betyder skov. Her har vi Ribberholt 
(1654), Øster Ribberholt (1878), Vester 
Ribberholt (1876), Ribberholt Nordre 
Gård (1888), Ribberholt Hus (1763), 
Ribberholt Østermark (1863) og 

Ribberholt Vesternark (1887).

Fuglsang (1656), der nu er flere gårde, 
var vel oprindelig, en enkelt gård.
Nistrup (1655), Vester Nistrup (1711), 
Øster Nistrup (1712), Ny Nistrup 
(1854) og Nørre Nistrup (1740).
I sognet findes flere enligt liggende 
gårde. Guldbækskær (1662), der 
nævnes andet steds 1610. Håbendal 
(1654), der nævnes andet steds 
1638, Skjortholt (1655) nævnes 
1419, den er nævnt som Hovedgård 
i 1845. Starbakken der er to 
gårde nævnes andet steds 1610. 
Store Starbakken (1715), og Lille 
Starbakken (1749), Skaftved (1690), 
Hedeås der var adelig sædegård 
(1659) er nævnt andet steds 1610. 
Lindet (1672) er nævnt andet 
steds 1610. I sognets sydlige ende 
ligger gårdene Tørrildhaven (1655), 
Nørre Tørrildhaven (1778), Sønder 
Tørrildhaven (1779), Lindetkrog 
(1678) og Lindetsvad (1821).

Artiklen fortsætter i næste nummer.
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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.

Skærum Voksenforening - Forårsprogram 2020
10. marts kl. 14.00   Hyggeeftermiddag
24. marts kl. 14.00   Generalforsamling
7. april kl. 13.00     Påskefrokost, som sidste år, hvis der stadig er stemning 
    for det.
21. april kl. 13.00  Afgang fra Skærum Aktivitetshus til Salixin, Gl. Vraavej 
    31, 9382 Tylstrup. Under rundvisningen kl. 14.00 får 
    vi lejlighed til at se en stor variation af pilens 
    anvendelsesmuligheder og udvikling af økologisk pile 
    ekstrakt til brug i cremer, shampo m.m. se www.salixin.dk. 
    Derudover salg af diverse flettede kurve, fugle 
    foderhuse, kranse og pilekugler. Pil til huler og 
    pyramider. Sidste tilmelding den 14. April.  Pris pr. 
    deltager kr. 30,00. Vi kører i egne biler og prisen til 
    føreren af bilen er kr. 25.00
5. maj kl. 14.00     Hyggeeftermiddag
19. maj kl. 13.30  Afgang fra Skærum Aktivitetshus til Birthe Jensen, 
    Hedelundsvej 6, Stenhøj, 9900 Frederikshavn, hvor vi 
    skal besøge den smukke have. Tilmelding senest den 
    10. Maj. Pris pr. person kr. 20,00. Vi kører i egne biler og 
    prisen til føreren af bilen er kr. 10,00.
2. juni kl. 14.00        Hyggeeftermiddag
16. juni                Sommerudflugt - mød op til hyggeligt samvær i    
    Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25.

Kontingent for 2020 koster 75,00 pr. person – som kan indsættes på konto 
9070-1624327310

Tirsdag den 28. januar var tidligere falkmand Troels Hansen på besøg og 
fortalte levende, om nogle af sine mange oplevelser som falkmand, både de 
meget barske og de mere humoristiske. En god eftermiddag, hvor der var 
plads til latter.

Venlig hilsen Anna V. Jensen

lokal-kalendeRen

Øvrige 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 14. august 2020

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


