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Mange af vi danskere har som 
bekendt hold ferie i Danmark. Det har 
betydet et vist pres på de traditionelle 
kendte steder som Skagen, Grenen 
osv. 
Med sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger om afstand og 
forsamlinger, så er der rigtig mange 
som har taget ud i naturen. Nok 
også inspireret af dels flere gode 
udsendelser i TV om vores dejlige 
natur og dels næsten daglige artikler 
i aviserne med forslag til skønne 
vandreture. 

Vi har da også i vores lokalområde set 
et stigende besøg af gæster udefra 
som er kommet for at opleve naturen. 
Lad mig bare nævne Katsig Bakker 

og Åsted Ådal. Ja, sågar har man i 
Nordjyske Stiftstidende kunnet se, 
at Agri Nord har annonceret med 
vandretur i Åsted Ådal. 

Har du i sommer oplevet et stykke af 
Danmark, som du synes særligt godt 
om, så skriv to ord herom til Skråen 
og deltag i konkurrencen om to 
flasker god rødvin. 

Læs mere om konkurrencen inde i 
bladet.

FRa Redaktionen
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Vind to flasker god rødvin
Har du i sommer besøgt et sted i 
Danmark, som du synes særligt godt 
om, så fortæl os om det (bare et par 
linjer). 
Send det på mail til ove@skolely.dk. 
Skulle du have et billede, må du meget 
gerne sende det med. 

Vi trækker lod blandt alle indsendte. 

Send det til os senest søndag den 20. 
september.

Vinderen udtrækkes umiddelbart 
efter og offentliggøres på Skråens 
Facebookside, ligesom vinderen får 
direkte besked. 

Den eneste betingelse for at deltage er, 
at vi må bringe dit svar i næste nummer 
af Skråen og på Skråens Facebookside.

konkuRRence
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om natuRen og Fuglene omkRing oS

Af Jørgen Steengaard

Det er så dejligt og livsbekræftende.
Der er ikke noget så dejligt som at 
se dyrebørn. Hvad enten det er på 
TV, katten der har født killinger eller 
solsortens unger der hopper lystigt 
på græsplænen. 

Gode oplevelser kan man få af havens 
fugle, hvis man fodrer dem (og gerne 
året rundt). Eller måske sætter et par 
fuglekasser op. 

Her er lidt billeder taget i sommer 
af fugleunger. Rødstjerten der 
havde bygget rede i postkassen. På 
postkassen er der sat en seddel op 
med teksten: Må ikke benyttes. Der er 
fugleunger i postkassen.

RØDSTJERT OG POSTKASSE

RØDSTJERT-UNGER
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Den toppede Skallesluger med 
flere end 30 dejlige ællinger set 
i Skansehavnen. Der var flere 
Skalleslugere som ynglede, og 
forældrene var flinke til at hjælpe 
hinanden med at passe ællingerne. 

I søen ved Knivholt kan man bl.a. 
se Lille Lappedykker og Grønbenet 
Rørhøne. Og der kom ællinger til 
verden. Den Grønbenede Rørhøne 

fik 4 ællinger i 
begyndelsen 
af august. Søen 
var meget 
tilgroet (se 
billede), men 

Rørhønen fik ”gravet nogle kanaler” 
til ællingerne - og kneb det med at 
komme frem, så hoppede Rørhønen 
op på planterne og nærmest skøjtede 
hen over søen. Et kosteligt syn. 

Får vi en mild vinter og søen ved 
Knivholt ikke fryser til, så er det 
meget tænkeligt at både den Lille 
Lappedykker og den Grønbenede 
Rørhøne overvintrer i søen. 

SØEN VED KNIVHOLT

LILLE LAPPEDYKKER MED ÆLLING

LILLE LAPPEDYKKER 
UNGFUGL

TOPPET SKALLESLUGER-
ÆLLINGER

RØDSTJERT-UNGER

GRØNBENET RØRHØNEHAN
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ny pRæSt
Af Jørgen Steengaard

Så heldige vi er i Åsted, Skærum 
og Kvissel pastorat – den ledige 
præstestilling er allerede blevet besat.  

Det er nemlig ikke så nemt at 
tiltrække præster til Nordjylland. 
Vores nye præst er Gurli Møller 
Andersen som kommer fra Abildgård 
kirke, hvorfra flere af os kender hende 
som en behagelig og kompetent 
præst. Hun tiltræder stillingen i Åsted 
Skærum Kvissel den 1. september 
og indsættes ved en højmesse 

den 6. september kl. 
10.30 i Åsted kirke. 
Umiddelbart efter 
gudstjenesten vil der være en lille 
sammenkomst i konfirmandstuen, 
hvor der vil være mulighed for at 
hilse på den nye sognepræst, som i 
øvrigt er gift med provst Viggo Ernst 
Thomsen.

Dejligt at der nu flytter en familien 
ind i præsteboligen. 
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Hermed lidt stemningsbilleder 
fra rideturen i juletræerne ved 
Fuglesang.

Kommentar fra pigerne:  det var sjovt, 
det var hyggeligt og de vil gerne på 
tur en anden gang.

Der var 5 heste med: Menja, Line og 
Sorina- Mathilde og All Star- Josefine 
og Naruto - Sille og Gaio og Marianne 
og Victoria.

Derefter en dejlig frokost :0)

RibbeRholt dyReklub
Af Bodil Falk
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Skøn bjælkehytte i SkæRum udlejeS

Her i Skærum på en bakketop bagved 
vores fælles Aktivitetshus – ligger 
vores skønne bjælkehytte. Vi vil gerne 
tilbyde, at flere kan få fornøjelsen af 
et ophold. Bl.a. er den brugt som base 
ved diverse familiebegivenheder og 
ferieophold.

Pris: en uge; juni, juli og august 
2000kr. plus elforbrug
Resten af året : 1.500 kr. plus 
elforbrug
En weekend : 1000 kr. plus elforbrug
El koster 3 kr. pr kw

14 sovepladser i fælles soverum
Opvarmning :  el og brændeovn.  
El komfur, køleskab med skabsfryser 
, toilet med bruser – intet fjernsyn 
og opvaskemaskine. Service til 16 

personer
Fri afbenyttelse af bålsted med 
båludstyr og brænde – så prøv 
pandekager, popcorn, snobrød, 
bålmad.

Telt kan opsættes på vores store 
naturareal

Gør selv rent eller tilkøb for 500 kr.

Kontakt: Lone Pedersen:  tlf. 30481957 
eller mail :  mosen47@gmail.com

Der kan også vises rundt inden 
lejemål og der kan sendes billeder af 
hytte og omgivelser.

Emma Olesen
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bRinkhuSomRÅdet - en natuRpeRle

Brinkhus-området var oprindeligt 
et lukket militært område med ikke 
mindre end 87 ammunitionsbunkere. 
I 2018 købte Frederikshavns Vand A/S 
cirka 100 hektar skov og hede for at 
sikre rent vand til Tolne Vandværk.
Området er åbent for alle. Gennem 
området er der asfalterede veje. 
Det betyder, at området er yderst 
handicapvenligt. Træer og planter har 
gennem mange år stået uberørt - og 
det har skabt den særlige natur. Der 
er en mangfoldighed af vilde planter, 
insekter, fugle og sommerfugle. 

Der er anlagt forskellige ruter til  
traveture. Et besøg i området kan 
anbefales. Hvis du vil udforske 
Brinkhus og kommer i retning fra 
Frederikshavn, skal du dreje fra til 
venstre lige før vejen mod Tolne. 
Adressen er Frederikshavnsvej 680. 
Der er ingen P-plads, men man kan 
parkere i vejkanten før bommen. 

Af Jørgen Steengaard
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SognecaFéen klaR igen

Af Jørgen Stengaard
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Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd 
er glade for igen at kunne byde inden 
for til Café, Hygge og Socialt Samvær i 
Sognehuset i Ravnshøj. 

Corona og Sundhedsstyrelsens 
retningslinier i forbindelse med 
virussen samt sommerferie har gjort, 
at vi først nu kan melde ud, hvornår vi 
igen åbner caféen. 

Vi overholder naturligvis alle 
retningslinier og glæder os til at se jer 
igen.

menighedSRÅdSvalg 2020
Af Jørgen Steengaard

Valgforsamling tirsdag den 15. sept. 
Kl. 19.00 i Ravnshøj sognehus.

Hvis du har lyst til at påvirke de ting/
aktiviteter der foregår ud fra kirken, så 
mød op tirsdag den 15. september.

Seks menighedsrådsmedlemmer 
har valgt at udtræde af rådet, 
så der er brug for nye ansigter i 
rådet. Menighedsrådsarbejdet er 
et spændende bekendtskab, med 
mange forskellige facetter. Hvad vil 
vi med vores kirker i lokalområdet, 
bestemme aktiviteter for børn – unge 
– voksne og ældre, være arbejdsgiver 
for et hold dygtige medarbejdere, 
afgøre om bænkene i Kvissel kirke 

skal erstattes af stole, eller måske 
bare renoveres, og mange andre 
sager.

Alle er velkommen til 
valgforsamlingen, både dem 
der har lyst til at afprøve 
menighedsrådsarbejdet, men 
bestemt også dem der bare er 
nysgerrige. Der er brug for nogen til 
at træde ind i menighedsrådet, men 
der er også brug for nogen til at stå 
inde for de valgte medlemmer.

Menighedsrådet er vært ved gratis 
kaffebord. 
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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.

Der er mange stednavn der ender 
på hus. De var måske lidt mere end 
et hus men ikke meget, der hørte 
som regel en plet jord og et meget 
beskedent landbrug til.

Nogle var landarbejderboliger, 
der var knyttet til større gårde, 
som Det lille hus ved Bjørnsgård 
(1669), Fuglsanghus (1876), 
Guldbækskærhus (1851), 
Håbendalhus (1832), Lindets Hus 
(1819), Nederskovens Hus (1890), 
Nørre Stenhavens Hus (1792), 
Godthåbhus(1815), Bredsighus 
(1860), Nistruphus (1834) og Vasens 
Hus (1864) og Præstens Hus (1732). 
Andre stednavne hvor sidste led 
er hus vidner om nybyggeri og 
opdyrkning af heden. Hedehuset 
i Aasted (1856), Nordenbækhus 

(1874), Huset på Lindets mark 
(1811), Huset ved Gjedsig (1778), 
Rødhuset (1785), Huset ved Grønlund 
(1783), Nørrehuset i Mejling (1830), 
Dalhuset på Aasted  mark (1884) 
Langdalhuset ved Skærum Å – neden 
for Overskoven (1886), Håbendal 
Hedehus (1853), Kringelhuset på 
Vasens Mark (1878), Lille Kringelhus 
(1873), Horsevad Hedehus (1880), 
Eskærhuset på Mejling Hede (1880), 
Nymarkhuset på Overskovens Mark 
(1876).
Begreber som Over og Under, der dog 
altid skrives Over og Neder, findes for 
eksempel i Over Buje (1775) og Neder 
Buje (1796), Over Budde (1880), 
Neder Budde (1879), Over Starbakken 
(1778) og Neder Starbakken 
(1795), Over Houen (1795), Neder 
Houen (1781), Overskoven (1667) 
Nederskoven (1656), Over Krogen 
(1856) og Neder Krogen (1856).

Vi skriver Øster og vester, men når 
det er nord og syd ændres sproget, vi 
bruger Nørre og Sønder, for eksempel 
Mejling Nørremark (1884), Nørre 
Mejlinggård (1880), Nørre Mosen 
(1824), Nørre Buje (1689); stedet 
skifter stave måde, som de nær ved 
liggende gårde. Nørre Elsig (1755), 
og det lidt specielle Nørre Vasen 
Østermark (1880), Sønderbakken 
(1655), Søndergård i Aasted (1656), 

aF ÅSted SognS hiStoRie

Af Orla Thomasberg
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Søndermarken (1790), Sønder 
Fuglsang (1813), Sønder Mosen 
(1821).

Stednavne er som sagt beskrivende: 
Marken (1660), og Vejen (1871), det 
kan næsten ikke, være mere lige til. 
Hald i Faurholt (1656), og Hald ved 
Lindet (1824) ligger på skråninger. 
Der er flere stednavne, hvor sidste 
led er –sig, altså vådt område for 
eksempel Gjedsig (1658) og Bredsig 
(1655), de to gårde ligger ved Aasted 
Å. Vi har Mølsig (1854) og Mølsighus 
(1853), også kaldet ”Vej Niels`Hus ” 
Skelsig (1804), Elsig (1878), Tagsig 
(1868), Ulvesighus (1822). Vi har 
Vasen (1657) der betyder vej over 
fugtigt område. Vasen nævnes andet 
steds i 1610 som Vassen, Nørre Vasen 
(1683) og Sønder Vasen (1678).

Andre stednavne fortæller om et sted, 
hvor man passerer en bæk eller andet 
fugtigt område. Lindetsvad (1821), 
Horsevad ved Ribberholt (1810) der 
skrives Hestevad 1860, og Sandevad 
på Ribbeholt mark (1869).
Flere stednavne ender med –holt, 
altså ordet, der betyder lille skov, eller 
andre ord som hentyder til træer. Vi 
har Faurholt (1654), som en landsby 
og Ribberholt (1654) en samling 
gårde. Som enkelt gårde Ravnsholt 
(1655), Skjortholt (1655) der nævnes 

som Hovedgård i 1845, Lindet (1672), 
Lunden (1794), Grønlund (1655), 
som egentlig hed Grønlunds huse 
syd for Aasted henviser til skov. 
Der var Nørre Grønlund (1740), 
Mellem Grønlund (1754), og Sønder 
Grønlund (1775). Trænavne dukker 
op i Elmehuset (1887), Elsig (1878), 
Eskehøjen ved Lindet (1690), eller 
Æskehøjen (1775), Eskehuset (1848), 
og Ellebrønd på Ravnsholt hede 
(1880), det sidste navn henviser 
måske slet ikke til træer, det kunne 
også stamme fra Helligbrønd, som 
ses i marknavnelisten.

Nogle stednavne er, må man sige, 
fantasifulde, som Brøndgadehuset 
i Faurholt (1884), eller Tautehuset 
på Øster Nistrup hede (1830). Der 
er Øster Fårsykket (1742) og Vester 
Fårsykket ved Lindet (1748). Det 
kunne tænkes, at navnet ikke er 
Fårsykket, men Fårestykket, der er 
blevet forvansket i daglig tale. I øvrigt 
nævnes Fårsykket allerede 1655.
Rannelshus (1828), Arken i Kvissel 
(1660), Benterhuset (1874), 
Bojerhuset i Faurholt (1704), 
Ballekroghus på Aasted hede (1884), 
Banerhuset (1834), Barberg (1683), 
Volferhuset (1855), Volterhuset på 
Ravnsholt mark (1820), Konterhuset 
(1876), der også nævnes som 
Grybækhus på Nistrup hede 1876, 
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Follerhuset (1820), Lisehuset på 
Nistrup hede (1886), Raiborg (1836), 
det samme som Holmhuset (1861), 
Klinghuset (1888), Nalsighuset 
(1881), Slejhuset på Ravnsholt hede 
ved Smittenbjerg (1888), Snerpen 
(1696), Trintlen (1697), Nønghuset 
ved Lindetskrog (1821), Olskær ved 
Kvissel Bredning (1884), måske er 
Olskær dialekt for Alles kær. Pothuset 
(1863),Rannishus ved Aasted (1809), 
Ravneshus (1866), Svensighus (1852), 

Millen (1859), Morbroen (1816), og 
Apotekerhuset (1870).

Artiklen fortsætter i næste nummer.

v/Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf: 22 44 43 19

Lej en pølsevogn          Vaskeri            Stubfræsning
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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 - Efterårsprogram 2020
8. september Vi starter kl. 14.00 med hyggeeftermiddag

15. september Sommerudflugt

22. september Hyggeeftermiddag

6. oktober  Bowling

20. oktober      Hyggeeftermiddag

3.  november    Bankospil

17. november  Hyggeeftermiddag

1.  december  Julefrokost

Ret til ændringer forbeholdes

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 lørdag den 7. november 2020

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


