
 

   

Lokalblad for Fællesvirke Vest 

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted 
Nr.  49  -  juni 2004 



 

2 

SKRÅ-EN  
udgives af foreningen Fællesvirke Vest  
og uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. 
 

Forsiden 

Bekkasinens brummen over  vådområderne er et af sommerens kendetegn, 
og med denne tegning af Jens Larsen, Ravnshøj, siger vi foreløbigt farvel 
til fuglemotiverne. 
 

Redaktion 

- Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, 
- Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. 

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby,  -  Tlf.: 98 47 30 40 

- eller på e-mail: linda.rath@get2net.dk 
Stof til næste nummer skal være indleveret senest den 27. august 2004. 
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Jubilæumsnummer 

- Af redaktionen 

I oktober 2004 udkommer Skrå-en nr. 50, og det vil vi gerne markere med 
et udvidet nummer af bladet, der oprindeligt startede som skoleblad for 
Ravnshøj skole. 

Et jubilæum står i tilbageblikkets tegn, men det er også tidspunktet, hvor 
man bør gøre status og se fremad. 

Redaktionen opfordrer derfor både skolen og foreningerne under Fælles-
virke Vest til at se tilbage på den forløbne periode - og skrive et indlæg til 
Skrå-en om udviklingen i lokalområdet - set gennem jeres briller:  

Hvad er der sket i jeres forening, og hvad har I af planer for fremtiden?  

Vi håber, at alle bakker op omkring idéen, så jubilæumsnummeret kom-
mer til at tegne et bredt billede af det, der sker i vort lokalområde. 
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Kvissel som kulturmiljø 
- Af Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv 

For øjeblikket er Nordjyllands Amt i gang med en revision af regionpla-
nen. En revision, der på det kulturmiljømæssige, kommer til at strække sig 
over to planperioder. Et af de fineste eksempler på et kulturmiljø kan vi 
endnu opleve i Kvissel. 
Kvissel er en by som kan fortælle historie. Her gik den gamle landevej fra 
Fladstrand ind i landet til Horns herreds tingsted ved Bindslev eller Over 
Vennebjerg herreds tingsted ved Astrup kirke og videre til Købstaden 
Hjørring. Gårdnavnet Vasen fortæller stadig om den gamle overgang over 
Skærum Å. Stednavnet Kvissel har en eller anden betydning i forbindelse 
med netop udløbet af Aasted og Skærum åer. Andre stednavne med K(Q)
vissel ligger alle i forbindelse med udløbet af åer, og stednavneforskerne 
har en mistanke om, at ordet betyder laksegård, hvilket norske kilder kunne 
tyde på. 
Kvissel ligger på næsset mellem de tå åers udløb i stenalderhavet, som i 
dag er repræsenteret af Elling å, der løber i kanten af en af verdens største 
oddedannelser, nemlig Skagen odde. Prøv engang og kør ud til Sysselha-
ven og kig tilbage over Kvissel, smukkere beliggenhed for en landsby fin-
des ikke. Sysselhaven er i øvrigt endnu et meget gammelt gårdnavn, som 
kunne tyde på et vigtigt stednavn i forbindelse med en tidligere administra-
tiv inddeling af landet. Desværre står de mange alt for store træer i vejen 
for det fulde overblik over byen. 
Kvissel bærer præg af at være et aktivt kulturmiljø. Den gamle landsby, 
som har eksisteret fra i hvert fald middelalderen, kan genfindes i de gamle 
gårde hvoraf flere stadig ligger i eller op til den gamle landsby. I 1871 kom 
jernbanen forbi byen og har sat sit præg med Sigtenborgs gamle køb-
mandsgård med kro og den nye Kvissel kro samt den gamle stationsbyg-
ning, som alle tre har den højeste bevaringsværdi i Kommuneatlas. I øvrigt 
trænger bygninger som stationspladsen til en meget kærlig hånd. 
Det var dog ikke nok for Kvissel at være landsby og stationsby. Den skulle 
også være andelsby, og fik sit eget andelsmejeri. Desuden blev Kvissel 
skoleby, med sin egen Folkehøjskole. 
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En hilsen fra 1809 

- Af Linda Rath, Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Under et besøg på Nationalmuseet i foråret stødte jeg på et gammelt brev, 
sendt af den daværende provst Simon Røst i Aasted-Skærum sogn til 
"Høiædle og Høilærde Hr. Professor Nyerup i Kiøbenhavn". 
Af brevet fremgår det, at provsten til "Kommissionen til Oldsagers Opbe-
varing" indleverer flere "Oldsager" fra egnen - heriblandt relikvierne fra 
Skærum kirke. 
Samtidig beder han professoren tage sig pænt af en opvakt student, som 
provsten har undervist, og hvis videre uddannelse han gerne vil fremme. 

Det kan ikke beskrives, hvordan det føles at stå med et næsten 200 år gam-
melt lakforseglet dokument i hånden, men med nordjysk ro på fik jeg bre-
vet affotograferet og tog det i moderne, digital version med tilbage til 
hjemsognet, hvor kopien - og mange andre spændende ting - nu kan ses i 
Skærum Lokalhistoriske Arkiv. 

Kvissel er derfor et smukt eksempel på et levende kulturmiljø, og jeg kan 
kun håbe på, at Kvisselborgerne i fremtiden vil passe på deres by og dens 
bevaringsvædige bygninger. 
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 Ravnshøj Gymnastikforening - Siden sidst 

- Af Bestyrelsen v/Pia Seiferheld 
Ravnshøj Gymnastikforening afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 
23. marts 2004. 31 af foreningens medlemmer var mødt op for at høre om 
året, der var gået. Formanden kunne berette, at årets Idrætsmærketagning 
startede i april måned. 31 medlemmer havde taget imod dette tilbud om 
forårsgymnastik, og alle bestod med glans. 3 af årets idrætsmærketagere 
blev hædret med et buket blomster for deres mærke nr. 25. 
I uge 37 startede foreningens vintersæson op, og i år blev der udbudt 11 
hold. Alle hold kom godt i gang og blev kørt til mål - samlede medlemstal 
for den netop afsluttede sæson blev på 203 medlemmer, hvilket må siges at 
være foreningens rekord. 
Yderligere kunne formanden berette om de forskellige sociale arrangemen-
ter, som var blevet afviklet i løbet at året. I oktober måned havde forenin-
gen besøg af foredragsholder Helle Hald, som under temaet "Mæt og til-
freds - gør hverdagsmaden sundere for dig og din familie", kunne fortælle 
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 om vigtigheden af at holde øje med fedtindholdet, når de daglige indkøb 
gøres. Den 16. december afholdt foreningen julehygge for de voksne med-
lemmer med æbleskiver, gløgg og pakkespil - og det går ikke stille for sig, 
når 41 voksne mennesker spiller pakkespil. Den 10. februar afholdt for-
eningen en "kom og syng med aften", hvor foreningens nyindkøbte sang-
bøger blev indviet. 
På den økonomiske side var foreningen i år blevet tildelt 10 terapibold 
samt luftblæser fra Nordea Fondet, sangbøger fra Spar Nord Fondet samt 
økonomisk tilskud fra Ravnshøjs aktive støtteforening "Sportens Venner". 
Formanden sluttede sin beretning med at takke instruktørerne for det store 
stykke arbejde som de alle havde ydet i gymnastiksalen og Hallen, og hun 
takkede også de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i den 
forløbne sæson. 
Regnskabet blev herefter fremlagt, og både formandens beretning og regn-
skabet blev godkendt. 
Herefter var der valgt til bestyrelsen: Pia Seiferheld (modtog genvalg), 
Dorte Karlborg (modtog genvalg), nyvalgt blev Hanne Haages, i stedet for 
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Birgitte Nielsen, som ikke ønskede genvalg. Valget at suppleanter faldt på 
Jørgen Christensen og Jytte Damm. De 2 revisorposter blev besat af K.B. 
Johansen og Ulla Fuglsang og valget af revisorsuppleant faldt på Jens Søn-
dergaard. 
Generalforsamlingen sluttede med lidt godt til ganen, samt sang. 
Søndag den 28. marts 2004 afholdt foreningen sin årlige gymnastikopvis-
ning. Arrangementet trak fulde huse, trods solskinsvejr og forårsbanko! 
Alle stole i hallen var besat og flere måtte hentes ind. 
Krudtugler, Forældre/barn, Springlopper, Dansetøzer i flere størrelser og 
dygtige springere gjorde alle en stor og flot indsats for, at det skulle blive 
en inspirerende, sjov og hyggelig eftermiddag. Der var fuld fart over gulvet 
og nye og anderledes ideer havde fundet vej til hallen. 
I Gymnastikforeningen har vi besluttet, at opvisningen kun er for forenin-
gens børnehold, så ingen af foreningens 5 voksenhold var på gulvet denne 
eftermiddag. Men i stedet havde foreningens instruktører og bestyrelse be-
sluttet sig for at lave en lille overraskelse og alle tilskuerne fik sig da også 
et godt grin, da holdet kom "stompende" ind med: "Hvor er du fra? Hvor 
du fra? Jeg er fra Ravnshøj"! 
En på alle måder hyggelig eftermiddag og endnu engang STOR tak til de 
mange tilskuere, hjælpere og instruktører - som alle var med til at gøre 
denne eftermiddag så succesfuld. 
I øjeblikket er vi 27 friske M/K’er, som tager Idrætsmærket. Vi forventer at 
være færdige i slutningen af maj måned. 
Nåede du ikke med til Idrætsmærket i år, så fortvivl ikke – vi er på mær-
kerne igen næste år. 
Slutteligt kan vi oplyse, at der arbejdes med at få programmet for sæsonen 
2004/2005 skruet således sammen, at der også vil være et hold, som vil 
falde i netop din smag. 
Inden sæsonopstart planlægges en fælles cykeltur (17. august). Vi starter 
fra Hallen kl. 19.00 - medbring kaffekurv, som nydes undervejs. 
Gymnastikforeningen ønsker alle en god sommer! 
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Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv 
Kælderen under Ravnshøj skole. 
Åbent september-maj:  Hver torsdag kl. 15-16.30,  
  sidste torsdag i måneden desuden kl. 19-20. 
 Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. 
 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. 
Åbent september-april: Onsdage i ulige uger kl. 19-21,   
 maj-august: 1. onsdag hver måned, 
 samt efter aftale på tlf. 98 47 30 40. 
 

Kvissel Idrætsforening 

Håndbold, ungdom: 
Drenge puslinge (født 90-91) hver mandag 16.00-17.00. 
Drenge (født 88-89) og herrejunior (født 86-87) hver mandag 17.00-18.00. 
Piger (født 88-89) hver onsdag 16.00-17.15. 
Drenge lilleput hver onsdag 17.15-18.30. 
Miniput drenge og piger (født 94) hver onsdag 16.00-17.15. 
Micro drenge og piger hver mandag og onsdag 17.00-18.00. 
Drenge og piger puslinge hver fredag 16.00-18.00. 
Piger hver fredag 18.00-19.30. 
Herrejunior hver fredag 19.30-21.00. 
Håndbold, herreseniorer: 
Serie 1, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Serie 3, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Håndbold, dameseniorer: 
Jyllandsserien, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Serie 3, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00 
Serie 4, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
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Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen 
Hver onsdag kl. 19.00-22.00  -  Alle er velkomne. 
 

Sportens venner, Ravnshøj 
Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset. 
 

KFUM-spejderne i Ravnshøj 
Skærum - Bævere og Ulve hver onsdag fra kl. 18.00-19.30. 
Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl. 18.30-20.00. 
Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl. 19.00-21.00. 
 

Ravnshøj Centret 
Hver mandag: Gymnastik. 
Første tirsdag i måneden: Mother Theresa (håndarbejde). 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Torsdag i lige uger: Film. 
 

 

Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste  
arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. 
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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
23. juni 2004, kl. 20:00  -  Skærum 
Sct. Hans bål.  -  Arrangør: Sogneforeningen. 
Båltaler: Næstformand Jesper Mygind. 
 

23. juni 2004, kl. 20:00  -  Kvissel 
Sct. Hans bål. ved Kvissel Fritidshus - starten på Kvissel sommerfest. 
Båltaler: Socialudvalgsformand Erik Janum. 
 

24.-26. juni 2004  -  Kvissel 
Kvissel sommerfest med sponsortriatlon, familieaften, fodbold-lokalbrag, 
gratis sildebord, Western-aften, børnedyrskue, borgerbal med The Remin-
ders, o.m.m. 
 

24. juli 2004  -  Skærum 
Skovfest i Katsig Bakker.  -  Arrangør: Sogneforeningen. 
 

10. august  2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Fællesmøde i Fællesvirke Vest. 

 

12. august  2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Aftentur til Lille Sømose i Trøderup - mødested ved Skærum kirke. 
Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv. 
 

04. september 2004  -  Ravnshøj 
Spejder for en dag.  -  Arrangør: KFUM-Spejderne i Ravnshøj. 
 

25. september 2004  -  Skærum 
Høstfest i Borgernes Hus. 
Arrangør: Sogneforeningen. 
 

17. oktober 2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus. 
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28. oktober 2004  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus. - Arrangør: Sogneforeningen. 
 

07. november 2004, kl. 19:00  -  Skærum 
Bankospil i Borgernes Hus. 
 

09. november 2004  -  Kvissel + Ravnshøj + Skærum 
Valg til menighedsrådene - opstillingsmøder afholdes i september.  
 

21. november 2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus. 
 

12. december 2004, kl. 14.30  -  Skærum 
Børnenes juletræsfest med fællesspisning. 
 

Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 
Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter 
Skrå-ens udgivelse. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller 
virksomhed. 
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Af Aasted sogns historie 
Andre stednavne i Aasted    
- Af O.Thomasberg, Ravnshøj 
I sognets østlige udkant ligger bebyggelsen Bechmann, der nævnes 1656. 
Nørgård i Bechmann 1736. Mellemgård i Bechmann 1783, der skrives 
Mellergård i Bechmann 1797 og Melgård i Bechmann 1807. Sønder-
gård i Bechmann 1810 og Sønder Bechmann 1817 er det samme som 
Calmergården i Bechmann 1780. Kalmer der nævnes 1726 er sikkert 
samme gård. Der var en Calmer, der ca 1700 var ridefoged på Knivholt. 
Frakholt 1666 lå på hjørnet af Bækmøjenvej og Hjørringvej. Frakholt-
hus 1788. Huset ved Frakholt 1891. Knivholt Teglværk 1847. Knivholt 
Skovhus 1859. Knivholt mark 1891.  
 

Lidt længere mod vest har vi Mosen 1654. Store Mosen 1832. Lille Mo-
sen 1663. Sønder Mosen 1821. Nørre Mosen 1824, hvor gården Mosen 
har været, ved vi ikke. Mosegårdens hus 1834 Mosegårdens mark1834. 
Mosens mark 1836. Mosemarken 1722. Vester Mosemarken 1881. 
Øster Mosemarken 1884. Mosemarkens hus 1884. Mosedalshuset 
1846. Mosehuset på Knivholt mark i Åsted sogn 1880.  
Neder Hoven 1781 og Over Hoven 1795 er to mindre ejendomme, der 
lå lige vest for det nuværende Houen på Mariendalsvej, som måske er 
Nørre Hoven 1860. 
 

Starbakken nævnes 1655 som Store Starbakken 1715, og Over Star-
bakken 1778 eller Nørre Starbakken, det er sikkert samme gård. Lige 
ved ligger Lille Starbakken 1749. eller Neder Starbakken 1795. Længe-

Gammel Dans(k) - til fest 
Familiefest - Firmafest - foreningsfest 

Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til  danse 
og musik fra den gamle, danske tradition. 
• Festligt og sammenrystende  
• I får Jer rørt og samler ekstra appetit.  

Kontakt Mogens Holm  på  9848 4393 
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re mod syd har vi Vejrbakken 1667, Nørre Vejerbakken 1879 og Søn-
der Vejerbakken 1783. 
 

På sydsiden af hovedvejen ligger Stenhaven 1654. Stenhavehus 1847. 
Nørre Stenhaven 1775 - Sønder Stenhaven ligger i Flade sogn - Nørre 
Stenhavens hus 1792. Nørre Stenhavens mark 1870, og lige ved ligger 
Skaftved der nævnes 1690. 
 

I Ribberholt er der mange navne - Ribberholt 1654. Øster Ribberholt 
1878. Vester Ribberholt 1876. Ribberholt Nordre gård 1888. Ribber-
holthus 1763. Ribberholt mark 1889. Ribberholt Østermark 1863. Rib-
berholt Vestermark 1887 eller Vester Ribbeholt mark. Sandevadhus 
på Ribberholt mark 1869. Ribberholt Østerhede 1877. Rævmose på 
Ribberholt hede 1887. Rødhuset 1785 er sikkert det, der nævnes Røhuset 
på Ribberholt hede i 1854. 
Follerbakken 1820 eller Follerhuset 1857 er det samme som Horsevad 
1860 eller Horsevad på Ribberholt Vestermark 1887. Der skrives 
Horsevadhus ved Ribberholt 1810 eller i et forsøg på at skrive moderne 
Hestevadhus 1860. Lille Follerhuset på Ribberholt hede 1877. Horse-
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vad Hedehus 1880. Mølsig 1854. Mølsighus ved Ribberholt eller "Vej 
Nielses hus" 1853. Tagsighus 1868.  
 

Ribberholt Skolehus 1763 er bygget 1744. Skolehuset i Ribberholt 
1783. Ribberholt Skole 1781. 
 

Ravnshøj 1665 - her er tale om gården - som ikke hedder Store Ravnshøj - 
Ravnshøj by er først opstået omkring 1900. Ravnshøjhus1823 har haft 
flere navne, Uglesighus 1812 eller Ulvsighus 1822 og Kongehuset 1890. 
Ravnshøj mark 1802 eller med en finere betegnelse Ravnshøj mark ved 
Chaussen 1885. Lille Ravnshøj 1805. Lille Ravnshøj hus 1881. Lille 
Ravnshøj mark 1878. Baksighuset på Lille Ravnshøj mark 1886 og 
Langsighuset på Lille Ravnshøj mark ved Skaftved 1878. 
 

Højen 1701. Højene 1812 eller Højenes hus 1838, vel nok det ældste bo-
sted i Ravnshøj by. Krielhuset eller Kriels hus 1847, der er det samme 
som Nybrohus 1882, ligger også i den nuværende Ravnshøj by. 
Morbroen 1816 eller Morbrohuset 1817 ligger lige syd for. 
Nord for Ravnshøj har vi Fuglsang 1656. Fuglsanghus1876. Fuglsang 
Mølle 1655. Huset ved Fuglsang Mølle 1861. Nørre Fuglsang 1815. 
Nørre Fuglsanghus 1877. Øster Fuglsang 1877 og Sønder Fuglsang 
1813. 
 

Faurholt nævnes 1654, og Faurholtgård 1662 eller Gården i Faurholt 
1662.  Nørgård i Faurholt 1777. Faurholt Nørgård 1832. Skolegården i 
Faurholt 1703. Faurholthus 1855. Bojerhuset i Faurholt 1704. Brønd-
gadehuset i Faurholt 1884. Gaden i Faurholt 1720. Houen i Faurholt 
1657. Hoven 1689.  Store Hoven 1847. Lille Hoven 1683 ved vi ikke om 
hører til i Faurholt.  
Faurholt hede 1878.  Engsig på Faurholt hede 1873. Houens hede ved 
Faurholt 1877. Faurholthuset på Houens hede 1816, de to sidste er vel 
det samme. Disse små ejendomme lå over imod Guldbækskær.  
Lyngagerhus på Faurholt hede 1873 og Lynghuset i Faurholt 1866 er 
sikkert det samme hus og lå efter sigende nede ved Faurholtgårdene.  
 

Hald 1656. Haldhuset i Faurholt 1849. eller Hald Hedehus 1848. Faur-
holt østre hede 1886  
 

Her slutter vi vore beretninger baseret på de ca. 430 stednavne, som vi kan 
finde i Åsted sogns kirkebog, og vi siger tak for følgeskab. 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 
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Bolden ruller 
- Af Kristian N. Thomsen, Ravnshøj Idrætsforening 
Når man sidder her på St. Bededag og ser ud af vinduet, ja så er der bare 
dejligt. Solen skinner, alting gror og der bliver grønt. Fuglene kvidrer og 
børnene på legepladsen griner, hujer og hviner. En del af områdets unge 
piger og drenge er i dag blevet kvinder og mænd – de er blevet konfirme-
ret. 
Hvad har det med overskriften at gøre? – jo såmænd. Jeg overfører mine 
positive tanker til Ravnshøj Idrætsforening. Her er der også blevet forår – 
liv og glade dage. Der er mange børn og unge på stadion. Man kan simpelt-
hen fornemme den positive ånd, når man kommer på stadion og i klubhus. 
Mikroputterne er kommet i gang – 3 hold med glade piger og drenge og en 
gejst og et humør som smitter. Miniputterne er så mange, at der bliver til-
meldt et 3. hold – fantastisk opbakning og indtil nu gode resultater. 
De lidt ældre – juniorerne – har også fundet forårshumøret frem. De er des-
værre kommet i en pulje, hvor en del hold er trukket ud – det har gjort, at 
de ikke spiller så mange kampe, og ikke kan komme ind i en rytme, hvor 
der spilles kamp hver uge, men humøret – det har de. 
Seniorerne er kommet flot i gang. 1. holdet er endda kommet forrygende i 
gang, og har i skrivende stund maksimumpoint. 2. holdet er lidt langsom-
mere i optrækket, men nu hvor græsset bliver grønt, bliver de lidt mere 
rutinerede spillere også forårskåde, så de kommer!! 
De ældste – oldboysholdet – har også ladet sig inspirere af foråret og lagt 
ud med fynd og klem. 
Alt i alt må jeg sige, at det er svært at bevare pessimismen!! 
Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på sommerfesten. Programmet skal 
være færdigt, så det kan komme i trykken. Jeg vil ikke her afsløre, hvad det 
indeholder, det kan ses i programmet, når det bliver omdelt. Jeg vil dog 
gerne minde om, at sommerfesten afholdes i uge 32 – 1. uge af august. 
Endelig er der klubbens 25 års jubilæum, der finder sted i september. Den 
præcise dag er mandag den 13. september. Der er arrangementer i weeken-
den før og i weekenden efter – så sæt krydser i kalenderen. 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. 
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Citater af... 
Groucho Marx, kendt for sin hu-
mor og ikke mindst de vanvittige 
replikker i Marx Brothers filmene. 
 
"Jeg ville gerne byde Dem min 
plads, hvis det ikke var fordi jeg 
lige selv sidder på den." 
 
"Jeg glemmer aldrig et ansigt, men 
i Deres tilfælde vil jeg gøre en 
undtagelse." 
 
"Jeg tager én dag ad gangen. Og 
jeg sætter den ikke tilbage!" 
 
"Jeg vil vædde på, at din far til-
bragte det første år af dit liv med at 
kaste sten efter storken." 
 
"Tjener! Har De sødmælkskalv?  
Så vrid én op og bring  mig et glas 
mælk!" 
 
"Gentlemen, modtag venligst min 
udmeldelse. Jeg ønsker ikke at væ-
re medlem af en klub, der kan ac-
ceptere mig som medlem." 
 
"Om jeg tror på computer-dating?  
Kun hvis computerne virkelig el-
sker hinanden." 
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Udenlandsk skolebesøg 
- Refereret af redaktionen 
Mandag d. 25/4 blev der afholdt velkomstreception for en række gæster - 14 i 
alt - fra England, Sverige og Frankrig. Gæsterne besøgte skolen i nogle dage i 
forbindelse med et Comenius skoleudviklingsprojekt som Ravnshøj Skole del-
tager i. 
Comenius projektet har titlen E-space. I projektet deltager 3 skoler fra Penrith 
i Lake District, England. Tjärnaskolen i Borlänge, Sverige. 2 skoler fra Gelles 
i Auvergne, Frankrig, samt Ravnshøj Skole. 
Formålet med projektet er, at lærerne i fællesskab udvikler og laver en læse-
plan der fokuserer på uddannelse i det at være borger i et europæisk samfund. 
Der arbejdes også på at skabe kontakt mellem elevrådene i de forskellige lan-
de. 
Under receptionen blev der blandt deltagerne udvekslet synspunkter omkring 
skoler og forskellen på landenes skolesystemer, og de efterfølgende dage var 
indholdsrige for både elever og lærere. 

 

”BORGERNES HUS” 
Skærum 

 

Udlejes hele året – store lyse lokaler. 
Nye borde – alt i porcelæn og bestik. 

 

Køkkenet har alle faciliteter 
med ny opvaskemaskine. 

 

Tlf. nr. 98 47 35 22 eller 98 47 35 89 
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Siden sidst - Borgernes Hus 
- Af bestyrelsen v/ Bent Nygaard Olesen 
 

Dilettant i Huset 
Årets dilettantforestilling "Skærum frem for alt" blev et vellykket arrange-
ment. Der mødte 40 tilskuere til generalprøven om fredagen og 100 til sel-
ve forestillingen om lørdagen, hvor der var spisning og dans bagefter.  
Bestyrelsen er fuldstændig klar over, at det forpligter til at gøre det lige så 
godt til næste år, og at det kun lykkes, fordi de aktive dilettanter øver hver 
uge i en 4 måneder. Derfor vil vi sige en stor tak til dem og til alle, der har 
støttet arrangementet ved at give en hånd med. 
Vi ses til marts 2005 med en ny forestilling. 
 

Generalforsamling 
Borgernes Hus har afholdt generalforsamling den 16. marts med stor til-
slutning - der kom 3 udover bestyrelsen... Enten må vi have valgt en for-
kert dag, eller også må vi gå ud fra, at vi gør det godt nok.  
Vi vil dog gerne høre andelshavernes mening, så kom endelig med ris og 
ros - og forslag til bestyrelsen, som består af: 
Formand: Bent Nygaard Olesen Tlf. 98 47 35 89 
Kasserer: Peter Kruse Sørensen Tlf. 98 47 35 22 
Sekretær: Knud Erik Sørensen Tlf. 98 43 51 51 
Vicevært: Åge Krolykke Tlf. 98 47 52 53 
Udlejer: Elisabeth Sørensen Tlf. 98 47 35 22 
Suppleanter: Hanne Nielsen og Gitte Krolykke. 
 

Loppemarked 
Har du lopper - eller bare nogle gode ting, som du ikke bruger, og som kan 
sælges på efterårets loppemarked på gården Dybro, så er du velkommen til 
at ringe til Bent på tlf. 98 47 35 89 eller Peter på tlf. 98 47 35 22. 
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Nyt fra Kvissel Idrætsforening 
- Af Fodboldudvalget v/ Elsebeth Jensen 
Hvad gør man, når man hedder Thomas Skov og bor på en vej med mange 
små børn?  
Ja, så går man til fodboldudvalget i Kvissel Idrætsforening og spørger, om 
ikke det er en god ide at lave et hold for denne aldersgruppe. 
Der blev arbejdet videre med sagen, og den 27. marts 2004 var der stander-
hejsning for Micro (4-6 år).  
 
I dag løber der 15-18 drenge og piger rundt på banen og spiller fodbold 
hver mandag og onsdag kl. 17-18, - trænet af 2 tidligere KIF-spillere, som 
begge er fædre til et par stykker på holdet. 
 
Trænerne er: Kim Knudsen og Dennis Pedersen. 
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Annoncer i Skrå-en 
- Redaktionen 
 
Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 380 kr. for 1 år. 
 
Tegning af nye annoncer 
kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest 
Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 48 52 46  -  E-mail: viking@holm.mail.dk 
 
Ændring af eksisterende annoncer 
kan ske ved henvendelse til 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 47 30 40  -  E-mail: linda.rath@skaerum.net 
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