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Vi fik et godt spørgsmål fra en læser 
som sagde:  
”Når man bladet kan læse om fuglene i 
vores natur, hvorfor så ikke skrive noget 
om, hvordan man fodrer fugle om 
vinteren”? 

Det råder vi bod på ved i bladet at 
henvise til Ornitologisk Forenings 
hjemmeside, hvor de både tager 
dette emne op og også fortæller 
om, hvordan man selv kan bygge 
redekasser.

I bladet bringer vi også artiklen: 
Jeg har en drøm. 

Den er skrevet at Bjarne Krogh-
Pedersen, som mange af læserne 
nok kender - fx som skuespiller i 
Nordskov og som medvirkende i 
Ravnshøjrevyen. 
Bjarne har altid talt oplandets sag 
som aktiv i politik og som medlem 
af distriktsudvalget i Frederikshavn 
Kommune. I artiklen siger han sin 
mening om flere af de væsentlige 
udfordringer, som berører os der bor i 
oplandet.  

FRa Redaktionen
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FugleFodRing og FuglekaSSeR
Af Jørgen Steengaard

Når vinteren byder på kulde og 
måske sne, så er der mindre føde til 
fuglene. Man kan købe fuglefoder og 
hjælpe de sultne fugle - eller man kan 
selv lave fuglefoder. 
Det kan du læse mere om på 
eksempelvis:

www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-
haven/fakta-om-fuglefodring

Mange af de fugle som yngler i huller 
har svært ved at finde egnede steder 
at yngle. Man kan hjælpe fuglene ved 
at sætte fuglekasser op - dem kan 
man også selv lave. 
På følgende link finder man hjælp til 
selv at lave fuglekasser: 

www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-
haven/fuglekasser

Vi er i marts, foråret er i gang, og 
trækfuglene vender tilbage med den 
glæde det giver. Men vi har ikke været 
alene i vinter, mange fuglearter har 
trodset det kolde vejr, og blevet hos os.

Dem har vi kunnet glæde ved at sætte 
et foderbræt op og lægge foder ud. 
Til supplement af den sparsomme 
vinterkost, fuglene tager gerne vort foder. 

Foderbrættet er til lige megen glæde 
for fuglene og os mennesker. Jeg har 
gennem de sidste 20 år lagt foder 
ud til fuglene, og det har betydet at 
jeg har kunnet tælle omkring 24 - 
25 arter ved foderbrættet hvert år. 
Et enkelt år så mange som 29 arter.  

Det er spændende at se på fuglene. 
De fleste er dem, vi kender så godt, 
Spurve, Mejser, Solsort, Spætte, 
Gærdesmutte, Rødhals. Høgen 
har også sin daglige runde ved 
foderbrættet.

Men det sker at der kommer nogen, 
som man ikke ser så meget til, for 
eksempel Jernspurv, Gråmejse,  
Stillids, Sort Mejse, Gråsisken, 
Grønsisken, Kernebider, Silkehaler, 
Kvækerfinker og Gulspurve. Og det er 
altid spændende at føje en ny art til 
rækken.

Der er længe til vinter, men lav selv et 
foderbræt og få glæde af det.

en vinteR ved vinduet
Af Jørgen Steengaard
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ÅSted Ådal en peRle ved RavnShøj og ÅSted

Af Hanne

Åsted Ådal ligger der, hvor den altid 
har gjort. Der er bare ikke mange, der 
opdager denne fantastiske perle, vi 
har lige uden for døren. Måske vi skal 
være godt tilfredse med det – så har 
vi den jo for os selv. På den anden 
side, så synes vi det er lidt synd, 
når nu der er lavet stier, skilte og 
afmærkning, så folk kan finde rundt. 

Måske kommer der ikke så mange, 
fordi ådalen faktisk kan være svær, 
at finde rundt i? Selv om den ikke er 
ret stor, når man kigger på kortet, 
så mister man hurtigt orienteringen 
nede i ådalen. Mellem tætte træer, 
hedelandskaber, åen der slynger sig 
i øst og vest, så mister man hurtigt 
fornemmelsen af verdenshjørnerne. 
Og så 3 forskellige ruter, der fletter 
ind i hinanden - hvor var det nu lige 
de enkelte ruter gik ud?

Nye tanker
Vi har nu valgt at lave et eksperiment 
i ådalen. En anden måde, at tænke 
ruter og skiltning på. I kan gå 
næsten alle de steder, I kunne før. 
Et par enkelte broer og spang bliver 
nedlagt, men ellers er det meste, som 
det plejer. Vi har bare valgt, at lave én 
lang sti i stedet for tre forskellige. 
Vælger du at begive dig ud på stien 
hele vejen rundt i ådalen, skal du ud 
på en fantastisk 7,5 km lang tur. Du vil 
undervejs støde på genveje, hvor du 
kan skære et loop af ruten. Her vil du 
også kunne finde vej tilbage til den 
p-plads, hvor du startede. 

Der er to genveje, så du helt selv kan 
komponere den rute, du gerne vil 
gå. Hovedruten er med blå pile og 
genveje er med hvide pile og tekst. 
Følger du disse skærer du genvejen til 
hovedruten ”på den anden side”.

Der er kommet nye tavler op 
ved alle 3 p-pladser. Så orienter 
dig på tavlen inden du går ud 
på tur. Tag evt. et billede af 
kortet, hvis du skulle komme i 
tvivl undervejs.
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Fredet naturområde
Åsted ådal er et fredet naturområde, 
hvor der venter dig store 
naturoplevelser. Sammen med 
Faurholt hede udgør området i alt 
136 hektar i varieret og kuperet natur. 
Ruten i ådalen er defineret som en 
trampesti. Det betyder en sti på 
naturens præmisser, hvor det er 
tilladt at få våde fødder. Området 
kan i perioder være vådt og kan 
kræve gode vandrestøvler eller 
gummistøvler.

Det er muligt at komme over åen 
4 steder i ådalen. Der er lavet 
spang, trapper og små broer hvor 
det er nødevendigt. Der kan være 
steder, hvor man må hoppe over en 
forhindring eller finde en vej uden 
om.

Det er 
sådan det 
er valgt i 
ådalen. Det er et fredet naturområde 
og man må gerne opleve, hvordan 
naturen forandre sig året rundt. Og 
grusstier har vi mange andre steder 
i kommunen. Så nyd i ådalen at gå 
direkte i skovbunden. 
Du vil på din vej i ådalen komme 
gennem åben bøgeskov med udsigt 
over dyrkede marker, hedelandskaber 
med lyng og ene og gennem 
troldeagtig skov og mystik langs 
Åsted å. 

Sparring med de lokale
Tanker om den nye type sti, og 
forsøg med at lave stien om, er lavet i 
samarbejde med de nærmeste lokale 
til området. 
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Det har været fantastisk fint, at vende 
tankerne med nogle der kommer 
rigtig meget i ådalen. Så stort tak 
til Carsten, Per og Jørgen for gode 
snakke og tur i området.
Den gamle ”røde rute” over marken 
med køer er blevet fjernet som rute 
på kortet og mærkningen taget ned. 
Det har vi gjort fordi det er et meget 
vådt område, og vi ikke vil have 
”turister” til at sidde fast på marken. 

Vi bibeholder 
låger i hegnet 
– og alle er
stadig velkomne til at gå den vej. 
Så det er vejen, for dem der kender 
vejen :)

Rigtig god tur i ådalen. Håber de nye 
tanker og ruten giver mening for 
andre end mig. 
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I 2019 var vi en gruppe damer, som tog 
initiativ til at starte en café i Skærum. 
Caféen skulle være et nyt samlings-
punkt for byens borgere og samtidig 
give andre mulighed for at besøge 
vores café i Skærum - byen i naturen.

Caféen har åbent den 1. søndag i hver 
måned kl. 14-17. Der er altid et stort 
kaffebord med mange lækre kager, 
som frivillige har bagt og doneret.

Vi prøver hver gang at have et tema 
som omdrejningspunkt for caféen. 
Vi har bl.a. haft smagens dag med 
besøg af Eskebæk Grønt. Her fik vi lov 
at smage mange af deres lækkerier. 
Hver gang vi har søndags café er der 
også mulighed for at købe økologisk 
grøntsager fra Eskebæk Grønt, hvilket 
mange gør brug af.

Af andre arrangementer kan vi nævne 
tarteletfest, bagagerumsmarked, 

banko og kondi 
bingo. Kondi bingo 
er en gåtur rundt 
i vores område 
med indsamling af 
bingonumre. Præmier til fuld plade. 
Gåturen er også en mulighed for at 
se afkroge af vores område, hvor vi 
sjældent kommer.

En fast del af caféen er Bixen. 
Bixen er en lille butik i Skærum 
Aktivitetshus. Det første år gav vi 
mulighed for at sælge hjemmelavede 
ting, marmelade, honning, malerier 
og mange andre ting. I 2020 har vi 
ændret konceptet til at sælge både 
nyt og brugt tøj, tøj der er blevet for 
stort eller småt og meget andet.

Vi har mange nye idéer i støbeskeen. 
Så tag naboen under armen og kom 
og besøg vores café i Skærum. Vi har 
plads til mange flere.

 CaFé - SkæRum

Af Tina Anderson
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klanen pÅ banen

- nyt fra KFUM-spejderne 
Ravnshøj-Skærum

26/2-´20 afholdt spejderne 
generalforsamling, hvor gruppeleder 
Christina Stønbach i sin årsberetning 
kunne fortælle om bestyrelsens 
arbejde i året, der er gået.

Der var flere positive kommentarer til 
beretningen fra de fremmødte, som 
roste bestyrelsen for det store arbejde 
og glædede sig over, at der fortsat er 
gang i spejdergruppen.
Især gruppens nystiftede klan vakte 
begejstring. Klanen er for voksne 
spejdere (17 år og opefter) og 
mødes en gang om måneden til 
spejderarbejde og hygge. Næste 
møde i klanen byder på mad i det fri 
og hygge ved bålet. 

Hvis du er interesseret i at høre 
mere om denne mulighed for at 
opleve glæderne ved spejderlivet, 
er du velkommen til at kontakte 
gruppeleder Christina Stønbach eller 
nogle fra bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev Jørgen 
Stengaard nyvalgt til bestyrelsen, der 
herefter ser således ud;

Gruppeleder; 
• Christina Stønbach

Bestyrelsesmedlemmer;
• June Pedersen
• Henriette Lyng Hartvig
• Julie Nisbeth Tyron
• Mette Stenbjerg Kristensen
• Jørgen Stengaard.

Bestyrelsen glæder sig til arbejdet, 
hvor der – ud over arbejdet med 
samværsregler for gruppen – 
arbejdes ihærdigt på at genopstarte 
spejderarbejdet for børn i vores 
lokalområde.

Vi er stadig på udkig efter ledere til at 
være sammen med børnene. Så hvis 
du elsker at være udendørs, kan lide 
at sidde ved bålet, trives i samværet 
med nysgerrige børn og er nysgerrig 
på det at være spejder, så kontakt 
meget gerne bestyrelsen – måske er 
det dig, vi søger?

Hvis du ellers har gode ideer til bestyrelsen, 
hører vi også meget gerne fra dig.

Spejderhilsener fra KFUM Ravnshøj-
Skærum 
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Skolens Atriumgård
I vinterferie tog Park og vej fat på at 
få skolens atriumgård sat i stand. Det 
var nærmest ved at gro helt til. Flot 
arbejde.  Atriumgården er indrettet, 
så den kan bruges både som frirum 
for børnene og til undervisningsbrug. Tilbygning

Når pladsen er trang, hva´ gør man så. 
KRIFs boldrum var blevet alt lille. På 
frivillig basis gik man i gang med at 
lave en tilbygning. Det er gået stærkt, 
og man er kommet langt.

RavnShøj Skole

Af Jørgen Steengaard
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Jeg har en drøm. Jeg drømmer 
om, at der igen vil blive ført en 
politik her til lands som vil vende 
strømmen fra land til by, som igen 
vil gøre det attraktivt at bo på 
landet eller i landsbyerne, som atter 
vil få de små byer til at blomstre.

Som det er i dag bliver der ført en 
politik, både på landsplan og lokalt, 
som i stedet for at fylde dem med 
børn og unge, gamle og ældre, 
tømmer landsbyerne og affolker dem 
mens byerne vokser og vokser.

Det ses meget, meget tydeligt 
når man passerer gennem de små 
landsbysamfund. Husene forfalder og 
nogle steder opstår der små grønne 
pletter fordi de lokale myndigheder 
køber nogle af de værste rønner og 
jævner dem med jorden, men det 
ville jo være bedre hvis husene var 
blevet renoverede og siden beboet.

At denne udvikling er en konsekvens 
af den førte politik er indiskutabelt. 
Der er tydeligt, at den seneste 
kommunesammenlægning skabte 
en række ”hovedstader” rundt 
om i landet, byer, der rummer 
skolerne, teatrene, sportsklubberne, 
butikscentrene og så videre mens 
man samtidig tvangslukker de lokale 
skoler og transporterer børnene i 

busser ind til de store skoler. Det 
medfører naturligt nok, at børnene 
så vil dyrke sport sammen med 
deres klassekammerater, hvorved 
de lokale idrætsklubber lider nød og 
forældrene søger mod byen og den 
lokale købmand må dreje nøglen om. 
Denne udvikling er en konsekvens 
af den daværende regerings 
beslutning, men det er de enkelte 
kommunalbestyrelser, der med vellyst 
fører kniven og via salamimetoden 
gang på gang er med til at forringe 
vilkårene for landsbyerne. Her i 
Frederikshavn Kommune er den 
samme udvikling (eller skulle 
man sige afvikling?) i gang med 
skolelukninger og tvangsflytning af 
børnene ind til byen. Det har fx den 
konsekvens, at landsbykirkerne ikke 
længere er det naturlige valg når 
der er konfirmation, for lille Peter vil 
hellere konfirmeres (og holde blå 
mandag) sammen med resten af 
klassen.

Sådan en ting som de kommende 
supersygehuse, der er det også 
meget sigende, at det nordjyske 
lægges syd for Limfjorden, hvor der 
i forvejen kun er en times transport 
til supersygehuset i Skejby, i stedet 
for at placere det nordenfjords så 
vi alle kan komme til det. Og skulle 
tunnelen så være lukket kan vi 

jeg haR en dRøm

Af Bjarne Krogh-Pedersen
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stadig komme på sygehus herfra, 
mens de søndenfjordske ville 
kunne tage til Skejby. Vi har stadig 
Sygehus Vendsyssel, men det må 
vi nok betragte som en uddøende 
institution, der er vel ikke rigtig 
nogen der tror på det i det lange 
løb. Tænk bare på det utal af mindre 
og velfungerende sygehuse som er 
blevet aflivet gennem de senere år.

Her for nylig kom der så endnu 
engang et udspil, som vil være 
et angreb på landsbyerne og 
landbefolkningen. Den nuværende 
regering er i gang med at jagte 
brændeovnene og bruger klimaet 
som begrundelse. Men konsekvensen 
er jo, at det atter engang rammer 
folk på landet, der er ikke ret mange 
brændeovne inde midt i storbyerne. 
Det er jo heller ikke relevant, for der 
har man billig fjernvarme i massevis, 
mens folk i landsbyerne må klare sig 
så godt som de nu kan.

Jeg bor i Haldbjerg syd for 
Frederikshavn, - et af de små samfund 
som bevidst eller ubevidst jages 
af såvel de centrale, regionale som 
de lokale myndigheder. Hvis man 
kunne ønske sig noget, så skulle det 
være at varmeværket (som bl.a. fyrer 
med affald fra Haldbjerg) ville føre 
en ledning her til byen. Man kunne 

lægge den langs med Understedvej 
og så lave en cykelsti når nu man er 
i gang med at grave. Der er mange 
potentielle fjernvarmekunder langs 
vejen inden ledningen når helt til 
Haldbjerg, ikke mindst når først det 
bliver forbudt eller voldsomt fordyret 
at fyre med fast brændsel. Når så først 
varmen er ført til Haldbjerg/Vangen-
området vil det være naturligt at 
føre ledningen videre til Understed, - 
stadigvæk sammen med cykelstien.

Men jeg ved da godt, at det kun 
forbliver ved drømmen, for en politik 
som den jeg ønsker, vil jo blot være 
med til at forbedre vilkårene for 
de små byer, og det er de centrale 
magthavere øjensynligt ikke 
interesserede i.



14



15

Nye regler vedr. valgfag er fra dette skoleår trådt i kraft. Det betyder at elever i 
7. 8. og 9. klasse ikke tilbydes samme valgfag. Den nye valgfagsreform betyder 
at eleverne i 7. klasse tilbydes valgfag inden for det praktisk-musiske område og 
på Ravnshøj Skole har de derfor Håndværk og Design med Charlotte og Kasper. 
8. og 9. klasse hører ind under den gamle lov om valgfag og de har derfor et 
andet tilbud der enten kan foregå på Ravnshøj Skole eller ude af huset. Bliv 
klogere på hver af klassernes valgfag ved at læse med herunder. 

Valgfag 7. klasse.
Det var en skuffelse for mange elever i 7.a på Ravnshøj Skole, da de fik at 
vide, at de ikke selv måtte vælge hvilket valgfag de ønskede. Det er nemlig 
sådan at 7. klasserne har et obligatorisk valgfag, som er en blanding at sløjd, 
håndværk og design.

Nikolaj og Christian P, fra 9.a, interviewede Lasse og Victoria fra 7.a om 
valgfaget, ligesom de også talte med Charlotte og Kasper om det.

Spørgsmål til eleverne:
1. “Hvad synes du om dette valgfag?”
2. “Hvad for nogle projekter, er du i gang med?
3.  “Er det godt for dig, at være praktisk aktiv i dette valgfag?”

• “Jeg synes valgfaget er sjovt, men det er lidt træls at man ikke 
selv kunne vælge det”.

• “Vi laver kryds og bolle og nøgleringe, “Edison” og 
bordtennisbat.”

• “Ja, det synes jeg. F.eks. i andre fag sidder man bare ned, men 
her laver man noget mere, altså man er mere aktiv.

 
 

• “Det er vel sjovt nok, det er bare træls at vi ikke selv fik lov til 
at vælge det.”

• “Vi er i gang med at sy og save.
• “Ja, det regner jeg med, da jeg skal vælge det her valgfag.”

valgFag pÅ RavnShøj Skole 19/20
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Vi spurgte Kasper, som er den ene af 
to undervisere for 7.a i valgfaget: 

“Hvordan har i det med, at dette 
valgfag er tvunget?”

Kasper: “Den er lidt svær at svare på, 
men jeg synes alligevel at, ved en tvang, 
er det svært at motivere eleverne. Derfor 
prøver vi at lave så mange forskellige 
aktiviteter som muligt. Jeg ville helst 
have, at det ikke var tvunget.

Vi ville også gerne vide, om Kasper 
synes, han får et godt indtryk, af 
elevernes præstation, og til det 
svarede Kasper: 
“Ja, det gør vi. Det er fordi, at vi 
breder aktiviteterne så meget, så der 
kommer så meget forskellighed ud 
som muligt.”

I det fornyligt renoverede Håndværk 
og Design lokale mødte vi også den 
anden underviser i 7.a’s valgfag, 
Charlotte, og spurgte også hende. 

“Hvordan har I det med, at dette 
valgfag er tvunget?”

“Man kan sige, at for at løfte et 
valgfag, er det godt nok at det er 
tvunget. Det er det gode ved det. Det 
dårlige, er at man ikke kan tage et 
aktivt valg omkring det.”
Ligesom Kasper har Charlotte også et 
godt indtryk af elevernes præstation, 
for hun svarede: 

“Ja, det gør jeg. Jeg tænker, at dem 
som synes, at faget er spændene laver 
noget, mens dem som ikke har stor 
interesse, laver måske ikke så meget.”

Valgfag i 8. og 9. klasse.
Valgholdet for eleverne i 8. og 
9. klasse på Ravnshøj Skole har 
valgt deres valgfag som man har 
gjort i mange år. De er blevet 
tilbudt en række forskellige fag på 
Bangsbostrand Skole, Ravnshøj Skole 
og også enkelte fag som udbydes i 
samarbejde med Ungdomsskolen 
og igennem Erhvervsplaymakeren i 
Frederikshavn Kommune. 

Valgfaget på Ravnshøj Skole har 
i dette skoleår haft forskellige 
aktiviteter i gang. Nikolaj og Christian 
P fra 9. klasse stod for artiklerne 
om Ravnshøj Skole i sidste udgave 
af SKRÅEN ligesom de har lavet 
interviewene vedr. valgfagsholdene.

Siden udgivelsen af sidste nr. af 
SKRÅEN har valgholdet arbejdet 
med at forberede indslag til 
juleafslutningen, arrangere bidrag til 
julehyggen på Ravnshøj Skole og en 
gruppe elever har valgt at arbejde 
med at være juniorinstruktør.

Juniorinstruktør
Juniorinstruktørerne har nydt at 
planlægge, afvikle og evaluere 
aktiviteter for de børn der går i SFO, 
i valgfagsmodulet onsdag over 
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middag. De er i øjeblikket i gang med 
at forberede en ny omgang til efter 
Vinterferien i samarbejde med Heidi 
som er valgfagslærer.

Vi har været nysgerrige på junior-
instruktørernes opgaver og afvikling 
af bevægelsesaktiviteter i SFOen og 
derfor været på besøg og få et par 
interviews med på vejen.
 
Christoffer er en af de 9 junior-
instruktører og vi har spurgt ham lidt 
ind til hans rolle i valgfagsmodulet.

Hvorfor har du valgt at blive juniorinstruktør?
Det er fordi, at det er det bedste jeg 
kan vælge på det valgfag, og så kan 
jeg også godt lide sport, så det gav 
lidt sig selv.

Hvilke projekter er I i gang med lige nu?
Vi er i gang med at instruere børn i 
håndbold.

Hvad forventer I at få ud at dette valgfag?
Ja, jeg forventer nogle hyggelige 
timer.

Valgholdets lærer, Heidi Thorning 
mener, at juniorinstruktørerne kan 
være med til at skabe et endnu 
bedre sammenhold mellem skolens 
yngste og ældste klasser. Og så er 
det en bonus for de ældste at lære 
at gå forrest, tage ansvar og være 
rollemodel for de yngste på skolen. 
For de yngste, handler gevinsten 
om, at de får tilbudt tre kategorier af 
bevægelse i deres SFO tid samtidig 
med, at de bliver præsenteret 
for idrætsgrene de kan vælge at 
dyrke mere af i fritiden i den lokale 
idrætsforening KRIF.

Heidi er meget stolt af valgholdet 
som har taget flot ejerskab på 
opgaven. Hun kan desuden fortælle, 
at både forældre og børn fra 
indskolingen har efterspurgt mere 
og til det kan de se frem til en ny 
omgang på 4 uger i løbet af det 
tidlige forår.

valgfag i 8. og 9. klasse.
juniorinstruktører i fuld sving.
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I løbet af foråret opstiller Kvissel 
Borgerforening en madpakkehytte 
på byens legeplads. Hytten står 
færdig senest den 1. juni, og vil ifølge 
borgerforeningen være endnu et 
tilbud til byens borgere og gæster. 

Legepladsen fungerer som byens 
samlingspunkt til fejring af Sankt 
Hans, sommerfester og andre fælles 
arrangementer, men benyttes også af 
dagplejere, børnehaver og skoleelever, 

som fremover vil kunne indtage 
madpakken i læ for regn og vind. 

Kvissel Borgerforening siger tak til 
Hedeselskabets medlemspulje, som 
har støttet indkøbet med kr. 25.000, og 
til firmaet INDU, som har givet et rigtig 
godt tilbud på hytten. 

Vi ser frem til at glæde jer med den 
nye hytte!

madpakkehytte pÅ legepladS i kviSSel
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v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning

Generalforsamling i Kvissel 
Borgerforening

Der afholdes generalforsamling i 
Kvissel Borgerforening den 3. marts 
2010 kl. 19.30 på Kvissel Station. 

Der serveres kaffe og kage. Alle 
interesserede er velkomne til at 
deltage.

geneRalFoRSamling
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Nu er det 2 år siden jeg blev valgt 
som Ravnshøjs repræsentant i 
Distriktsudvalget. Valgperioden løber 
2018-21. 

Formålet med distriktsudvalget er at:
• være bindeled mellem 

oplandsbyer, landsbyer, 
landdistrikter og byråd samt at 
skabe dialog og tværgående 
samarbejde om kommunens 
distriktspolitik

• skabe forudsætninger for 
udvikling, aktiviteter og bevaring 
i kommunens oplandsbyer, 
landsbyer og landdistrikter

• arbejde for at fremme samarbejdet 
mellem kommunens områder 
uden for de tre største bysamfund.

Hvad er der så sket de sidste to år?

Landsbypedeller
Vi har søgt og fået i midler til dele af 
”Opland i Bevægelse”, her har vi også 
fået hjælp af Landsby Pedellerne.
Landsbypedellerne har hjulpet os 
med at renoverer banderne ved 
Hockey Banen ved hallen, et flot 
stykke arbejde. 

I 2019 hjalp Landsbypedellerne os 
med at få lavet de flotte borde og 
bænke i hytten ved shelterne.
Vi håber igen her i 2020 at kunne 

få hjælp til en opgave – nemlig at 
beklæde vores toilet ved multibanen, 
så det vi falde mere ind i naturen.  
Der er ansøgningsfrist 22. marts, 
hvis der er opgaver som der ønskes 
hjælp til – ansøgning findes på: 
https://frederikshavn.dk/borger/
fritid-og-foreninger/faa-hjaelp-af-
landsbypedellerne/ .

Det nyeste er at hver landsby får 
”Lokalpenge” – 10.000 som skal 
bruges til gavn og glæde for hele 
byen. Pengene kan bruges til mange 
formål, gode ideer, projekter.  Så har 
du / i gode ideer hører jeg meget 
gerne jer.

For at kunne modtage pengene skal 
landsbyen have et CVR nr. I Ravnshøj 
bruger vi Borgerforeningens CVR og 
konto. 

I samarbejde med Borgerforeningen 
vil der blive affaldsindsamling, 
beskæring af læhegn, plantning af 
blomster mm. lørdag den 25. april kl. 
09:00.
Så reserver dagen, så vi i fællesskab 
kan gøre noget godt for vores 
landsby. Vi starter dagen med fælles 
kaffe og brød.  Hold øje med vores 
Facebook… mon ikke der dukker en 
lille konkurrence op :)

RavnShøj & diStRiktSudvalget

Af Lene Nielsen
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Landsbyløb
I 2018 havde vi et lille depot med 
væske til de mange deltagere, 
I 2019 var vi så heldige at være 
Start-og målby.  En helt fantastisk 
tirsdag i maj, havde byen besøg 
af 550 glade deltagere som enten 
skulle cykle, løbe eller gå en af de 
mange distancer. P pladsen ved 
hallen var i dagens anledning stedet 
med startportal, festlig musik, gang 
i grillen og hyggelig stemning. Vores 
skole stillede med et hold med 
skoleelever på godt 50 i flotte nye 
t-shirt.  

Her i 2020 er igen så heldige at 
være Start-og målby. Tirsdag den 
12. maj vil vi igen lave p-pladsen 
om til festområde. Vi håber på 
helt fantastisk vejr og glæder os 
til at byde de mange deltagere 
velkommen.  Igen vil der være god 
musik, mulighed for at købe en god 
og lækker gang mad og social hygge. 
Igen håber vi at kunne stille et stort 
skolehold. Børn deltager GRATIS.   

Uanset om man er deltager eller 
blot har lyst til at opleve og være en 
del denne festlige tirsdag, så er man 
velkommen. Har man lyst til at give 
en hånd med, vil jeg meget gerne 
høre fra jer, vi får nemlig brug for 
nogle stykker – p-vagt, startnummer, 
bage kage mm. 

Sidder du nu og tænker, at du 
gerne vil vide meget mere om 
Distriktsudvalget, har du emner / 
ideer som du tænke kunne være 
noget for Distriktsudvalget så tag 
gerne fat i mig.

Følg Distriktsudvalget på Facebook 
https://www.facebook.com/
distriktsdromme/

Lokalt kan du følge med på 
Borgerforeningens side https://www.
facebook.com/Ravnsh%C3%B8j-Borg
erforening-431082253709080/ 

Opland i Bevægelse https://
www.facebook.com/
groups/412410788958018/

Lene Nielsen 
Krilvej 5
mobil 2145 2462 
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kviSSel boRgeRFoRening - ÅRet deR gik

Et nyt kirkeår og et nyt kalenderår er 
godt igang og når du sidder og læser 
dette er et nyt “borgerforeningsår” 
forhåbentligt godt i gang. I hvert fald 
hvis du læser dette efter d. 3. marts 
2020 hvor Kvissel Borgerforening 
holder generalforsamling. Sankt 
Hans, byfest, juletræstænding og 
julemarked blev det til i 2019. Som 
altid støttet af frivillige og gæster.

Sankt Hans var besøgt af godt 
70 gæster! Det er dejligt for både 
bestyrelsen i Borgerforeningen og de 
frivillige, der bruger deres fritid på at 
arbejde, at se den store opbakning.

Byfesten var rigtig hyggelig. En 
gruppe af frivillige og én tovholder 
fra Borgerforeningen arrangerede 
den. Stort set alt var bestemt til at 
skulle planlægges og udføres af 
gruppen af frivillige. Der var lidt 
bump på vejen men det vi hører i 
Borgerforeningens bestyrelse er, at 
det endte med at være en dejlig fest 
med god stemning og glade gæster.
Måske skyldes den gode stemning at 
vinen ved en, for gæsterne heldig, fejl 
blev solgt til under indkøbspris?
Gruppen af frivillige og Borger-
foreningens bestyrelse synes at det 
alt i alt gik godt, og planen er at 
byfesten i 2020 også skal planlægges 
og udføres af frivillige. Der er endda 

tilsagn om at frivillige fra festen i 2019 
gerne vil tage en tørn igen i 2020. Det 
kan vi i bestyrelsen og Kvissel kun 
være taknemmelige for!

Juletræstændingen var rimeligt godt 
besøgt, og det lykkedes da også efter 
en kort kunstpause at få lys i træet. Så 
vidt denne skribent erfarer, skyldes 
pausen et skumringsrelæ, der ikke 
samarbejdede. Det kommer det til i år. 
Hvor der kort manglede lys i træet ved 
juletræstændingen, var der rigeligt lys i 
træet i tiden op til. Skal lyset på træet være 
helt slukket indtil juletræstændingen, for 
ellers er det jo ikke en juletræstænding? 
Eller må det godt godt sprede lys i den 
mørke tid op til juletræstændingen? Det er 
der delte meninger om. Nu har vi heldigvis 
et godt stykke tid til at finde et svar på de 
spørgsmål. Men uanset om lyset har været 
tændt i tiden op til juletræstændingen 
eller ej, er det altid hyggeligt at mødes på 
Kvissel Torv med sang og tale.
Desværre var der ikke så mange 
der fulgte med over på Stationen 
bagefter. Hvorfor? Skulle I noget 
andet eller har vi i Borgerforeningen 
måske glemt at gøre noget?
Vi vil så gerne være sammen med jer, 
så fortæl os gerne hvad vi kan gøre 
for at få jer dejlige mennesker med 
over på Stationen til hygge bagefter.

Julemarkedet på Stationen var ikke 

Af bestyrelsen
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helt, hvad vi havde håbet. Der blev 
lagt et stort arbejde i det, men den 
store succes blev det ikke målt på 
antallet af gæster. Måske skyldes det 
den sene start på planlægningen? 
Måske sker der simpelthen for meget 
andet lige den dag og tiden omkring? 
Ja, det må vi jo finde ud af, så vi måske 
kan gøre det bedre! Tak til de der 
havde boder og også tak til gæsterne.

Julekasser.
Lidt af Borgerforeningens varelager blev 
givet væk i form af to kasser med lidt 
julegodt til nogle, der godt kunne bruge 
lidt julehjælp. Kasserne blev taget godt 
imod og det er bestyrelsens opfattelse, 
at der generelt var en god stemning 
omkring det at forære lidt godt væk.
Vi i bestyrelsen tænker, at det måske er 
noget vi skal arbejde videre med.
Måske kan vi finde sponsorer, der vil 
være med til at gøre julen bedre for 
nogle familier der er trængte i julen?
Sponsorer kan både være jer som 
borgere og erhvervsdrivende, der godt 
kan undvære enten et beløb eller en 
vare.

Samlingspladsen/legepladsen har på 
nogle punkter været lidt sølle. Men 
Jønne har været helt utrolig og fået 
skiftet træværk og malet, så den står 
klar til alle de mange, der benytter 
pladsen. Som altid er Orla flink til at slå 
græsset. Der kommer en dejlig hytte 

på legepladsen i 2020. Men det må du 
læse om et andet sted i Skraa-en!

Hjertestarter.
Den oprindelige serviceaftale på 
hjertestarteren udløb og vi skulle 
beslutte, hvad der så skulle ske. 
Det blev besluttet at tegne en ny 
serviceaftale, hvor alt vedligehold 
gøres for os. Det koster selvfølgelig 
lidt, men beslutningen var nem. 
Hjertestarteren skal blive, og den skal 
virke. Af hjertet tak til jer, der løber afsted, 
når der er brug for det! Det er sin sag at 
skulle afsted til en situation, der drejer sig 
om liv eller død. Men I gør det! TAK!

Til sidst en lille tak til os selv i 
bestyrelsen, men især en KÆMPE stor 
tak til alle jer mange, der har været en 
del af alt, vi har opnået, i 2019.
Vi kan i bestyrelsen sagtens holde 
en masse møder og blive enige om, 
hvad vi skal og ikke skal, men uden 
nogen til at knokle og uden nogen 
til at støtte økonomisk, vil hverken vi 
eller Borgerforeningen for Kvissel og 
Omegn som helhed være noget.

Vi ser frem til endnu et år i Borger-
foreningen for Kvissel og Omegn 
med dejlige mennesker og dejlige 
arrangementer!

VI SES!
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Stednavne i Aasted Sogn

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.

Jeg skal i det følgende prøve at vise 
hvad kirkebogen kan fortælle om 
disse stednavne (Redaktionen har 
valgt at dele artiklen op i fire, så du får 
et afsnit i hvert nummer i 2020). 

Årstal der er ældre end 1654 er 
hentet fra J.P.Traps Danmark 4. udg. 
1924. Årstallene i parentes efter 
stednavnet er første gang vi møder 
det i kirkebogen. At det bliver 
skrevet i kirkebogen forudsætter 
kirkelig en handling, så stednavnet 
kan udmærket være ældre. Vi ser, at 
stavemåden - ofte især i den ældre 
del - er ren lydskrift, for eksempel 
når der i kirkebogen 1682 er skrevet 
Hoobendåll i stedet for Håbendal, og 
i 1690 Schautve i stedet for Skaftved. 
Det, vi i dag kalder Bækmoien hed 
tidligere Bækmaden, men blev i 1656 

 
 
skrevet Bechman.
Det er tydeligt, at det er lydskrift, det 
er det lokale sprog, der er kommet 
ned på papiret.

Det har været naturligt at bruge 
stednavne, der beskriver landskabet 
for at fortælle, hvor man boede. Det 
kan være enkle navne som Bakken, 
der forekommer i forskellige varianter, 
men der er også forbavsende mange 
mere komplicerede stednavne. 
Mange af stednavnene er overført til 
mennesker, der boede på stedet for at 
præcisere, hvem der var tale om. Når 
der var flere der hed Jens Jensen, var 
det naturligt at sige ”Jens Nørgård”, 
når han nu boede på Nørgård, så 
vidste man hvem der var tale om. 
Vi må huske at der ikke var noget 
folkeregister eller personnumre.

I  Aasted sogn er der 6 landsbyer 
Aasted, Kvissel, Faurholt, Mejling, 
Rydal og Ravnshøj. De 4 er gamle, de 
2 sidste ikke mere end godt 100 år.

Aasted, som er hovedbyen i sognet, 
nævnes allerede 1419, som Astæde. 
Aasted betyder bostedet ved åen, 
som løber lige i nærheden.
Stednavnet Aasted alene nævnes i 
kirkebogen 1654, men der er  

aF ÅSted SognS hiStoRie

Af Orla Thomasberg
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naturligvis mange navne, der 
har Aasted som ”forled”, Aasted 
Præstegård (1659), Aasted 
Præstegårds forpagterbolig (1880), 
Aasted Degnebolig (1720), Aasted 
skole (1855), Aasted Gadehus 
(1876) Aasted Hede (1779) og 
Aasted Hedehus (1890) Aasted 
Jordemoderhus (1855), Aasted 
Smedje (1773), Aasted Hospital 
(1860), eller som det jo var: Aasted 
Fattighus (1863), Aasted Bakhus 
(1877), Aasted Bakker (1891).

Der er også stednavne der fortæller, 
at stedet lå i Aasted by. Vedhøj i 
Aasted by (1773), Ved søen i Aasted 
by (1686) og Søhuset i Aasted (1816) 
viser at der har været en sø i Aasted. 
Den lå lige nordvest for kirken, og 
kan stadig ses. Under bakken i Aasted 
(1663), Gaden i Aasted (1817), Lynget 
i Aasted by (1782), Frøbakken i Aasted 
(1680), og Romchenborg (1745) der 
kunne være samme sted.

I Aasted har vi gårdene Præstegården 
(1659), Bjørnsgård (1658), nævnt som 
Bjørnegård i 1819, den blev efter 
sammenlægning med Søndergård 
(1656) til Godthåb (1867), Vestergård 
(1661), Krogen ved Aasted (1674), 
Kirkensgård (1877), Klinkenbak  

 
 
(Mommetofte) (1656), Damholt 
(1673), Over Krogen (1701).

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.
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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 8. maj 2020

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

https://www.facebook.com/F%25C3%25A6llesvirke-Vest-281325132017712/
http://www.f%C3%A6llesvirkevest.dk/
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