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Skrå-ens jubilæum 

- Af redaktionen 
I nu 12½ år har Skrå-en eksisteret. Det er blad nr. 50 som du sidder med i 
hånden. Det synes vi faktisk i redaktionen er lidt af en succes for vores 
lokalsamfund. Og der er, som der altid har været, en positiv vilje til at 
Skrå-en skal bestå.   
Uanset Internet og andre veje som informationer strømmer til os på, så er 
der stadig behov for gode gamle Skrå-en, som løst og fast orienterer os 
om, hvad der sker i vores lokalsamfund - om de mange gode aktiviteter og 
tiltag som foreninger m.fl. har gang i til glæde for os alle. Det er i alt fald 
de meldinger som vi i redaktionen hører fra mange sider.  
I øvrigt har flere som er flyttet fra lokalområdet ønsket fortsat at kunne 
læse Skrå-en. Vi sender ikke mindre end 25 eksemplarer af Skrå-en til 
abonnenter rundt i landet. Redaktionen har spurgt Peter Sortkær, der flyt-
tede fra Kvissel til Aalborg for nogen tid siden, hvorfor han gerne vil have 
Skrå'en tilsendt, og han fortæller:  
"Med Skrå'en har jeg en vis kontakt, og kan se hvad der rører sig i mit 
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gamle lokalområde, hvor jeg har boet i 50 år, deltaget i foreningslivet og 
derfor kender rigtig mange. Jeg besøger naturligvis Kvissel en gang i mel-
lem, men Skrå'en giver mig omtale af begivenheder og hvad der sker over 
hele lokalområdet. - Jeg vil ikke undvære Skrå'en, og jeg glæder mig hver 
gang den er i postkassen." 
Hvordan startede det hele egentlig - og hvorfor kom bladet til at hedde 
Skrå-en? Fællesvirke Vest havde ikke eksisteret ret længe før man diskute-
rede, hvordan man bedst kunne koordinere, at foreningers generalforsam-
linger og aktiviteter ikke faldt på samme dato.  
Altså, der var brug for en fælles kalender. Og en kalender som sammen 
med anden information om lokalsamfundet kunne sendes ud til alle. Tan-
ken var også at skolebladet kunne være en del af et fælles blad.  
Sådan blev det også i flere år. Navnet Skrå-en er en forkortelse af Skærum, 
Kvissel, Ravnshøj og Åsted. Kun det allerførste nummer havde titlen Fæl-
lesvirke Vest, siden har det heddet Skrå-en.  
Der skal fra redaktionen lyde en stor tak til alle - ingen nævnt, ingen glemt 
- som gennem årene har ydet et enestående arbejde for bladet. Det gælder 
både de som har været med i redaktionen, dem der har skrevet bladet og 
dem som samler bladet. Faktisk er det at skrive bladet og bagefter samle 
det et temmeligt stort arbejde. Jo - der er ydet en fornem indsats i lokal-
samfundets tjeneste. Tænkt blot på, at hvert nummer består af ca. 1.000 
eksemplarer - mellem 7 - 8.000 sider som skal samles, hæftes og sorteres 
til postvæsnet.  
Til slut også tak til annoncørerne og til de mange som trofast betaler det 
årlige girokort. Jeres bidrag er en væsentlig del af bladets økonomi. 

En håndsrækning til borgerhusene 

- Af Jørgen Steengaard 
På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmøde i august besluttede udvalget at 
yde en økonomisk håndsrækning til kommunens såkaldte borgerhuse. Det 
blev til 15.000 kr. i 2005 til Borgernes Hus i Skærum, Kvissel Fritidshus, 
Kvissel Station og Jerup Forsamlingshus. Kun Kvissel Station har fået 
driftstilskud de senere år. Samtidig besluttede udvalget, at byrådet næste år 
skal drøfte og tage stilling til, hvordan man med sikrer, at borgerhusene 
kan opretholde en fornuftig økonomi. 
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Dybro Juleland 
Dybroej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbner lørdag den  
 30 oktober 2004 
Besøg den hyggelige julestue på den 
gamle gård fra 1836, hvor det myldrer 
med store og små nisser.  -  Her finder du 
også  kravlenisser, julepynt, advents-
kranse, juledekorationer, dekorations- 
materiale, lys i mange udformninger,  
lysestager, kort, bånd og meget mere.  
 

www.dybrojuleland.dk 

Midt i Skærum by 

- ved NINNA BOISEN 
Tlf. 22 17 32 36 
E-mail: 
ninna@dybrojuleland.dk 

Der er kaffe, 
the, chokolade, 
gløgg, sodavand 
og æbleskiver,  
- og masser af 
plads, hvor I kan 
sidde og hygge 
jer. 

Åbningstider: 
30. Oktober til 23. December 2004 
Åben alle dage fra 10-18 
Dog ikke mandag i november. 

Stort udvalg i nobilis- og normanns-
gran til juletræer og pyntegrønt. 
Tag med juletraktoren i skoven og 
fæld selv dit eget juletræ. 

Foreninger, selskaber, familie-,  
klasse-  og  firmaudflugter er   
velkommen - også om aftenen. 
Ring og aftal en tid. 

Prøv at lave decoupage.  
Vi laver et kursus, hvor  
du kan lære det. 
Se dagspressen for  
tidspunkt og tilmelding. 
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Ravnshøj Centret 

- Af Jørgen Steengaard 
Skriverier i avisen om Ravnshøj Centret har desværre skabt usikkerhed og 
uro hos de ældre. Hvad er det man læser om køkkener, boligforening, reno-
vering etc.? Hvad er det kommunen vil?  
Onsdag den 18. august besøgte Jørgen Steengaard og Chris Sørensen 
Ravnshøj Centret for at fortælle om, hvad kommunen har sat i gang. Chris 
Sørensen, som sidder i Socialudvalget, kunne fortælle og berolige med, at 
der sættes en undersøgelse i gang, hvor der skal findes ud af, hvilket behov 
der er for renovering af bygningerne.  
Og det er, hvad Byrådet har besluttet, nemlig at der skal udarbejdes et byg-
geprogram i samarbejde med en boligforening. Det er vigtigt at bemærke, 
at det er det eneste som er besluttet, nemlig at undersøge behovet for reno-
vering.  
Først senere skal Byrådet tage stilling til en evt. renovering og til, om ad-
ministration af bygningerne skal overgå til en boligforening, sådan som 
kommunen har gjort det med ældreboliger i byen. Men som både Chris 

Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 
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Sørensen og Jørgen Steengaard slog fast overfor de ældre, så er det vigtigt, 
at vi også i oplandet har nogle ordentlige faciliteter. 
Når køkkener har været nævnt, så drejer det sig om køkkenerne i de enkel-
te lejligheder, hvor  man skal have undersøgt, om de er for små. Flere gav i 
øvrigt på mødet udtryk for, at det mener man ikke. Mange får jo deres mad 
på centret. 
 

Det var så den sommer! 
- Af Per M. Ludvigsen, sekretær i Kvissel Borgerforening 
Den tanke kunne man nok forledes til at tro i skrivende stund, hvor det reg-
ner og temperaturen kun er cirka 16 grader. Men hvilken sommer. Først et 
forår og en forsommer med kolde dage og aftener, for derefter *-pludselig 
at få en masser sol og varmegrader som ligner typisk sydlandsk sommer 
med over 30 graders varme. Man må sige at vi danskere lever i et kontra-
stens land i hvert fald hvad vejret angår. 
Og hvad er der så sket denne sommer i Kvissel. 
Med udgangspunkt i indvielsen af vort nye torv omkrung juletid, var det  jo 
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spændende at se hvordan dette ville udvikle sig med de nyplantede blom-
ster og byens nye springvandssten. Efter lidt begyndervanskeligheder mht. 
stenen ser det ud til at fungerer som det var tiltænkt. 
Fra borgerforeningens side synes vi det tager sig rigtig godt ud med alle de 
smukke blomster og ”vores” flotte sten med Kvissel vartegn indhugget. Et 
rigtigt flot stykke arbejde og et torv som man ikke kan undgå at lægge 
mærke til hver dag hvis man færdes gennem byen. 
Borgerforeningen har i foråret samt sommerens løb haft gang i flere tiltag 
til gavn for byen og dens borgere. Nogle af disse arbejdes der fortsat med 
medens andre nu er skrinlagt. 
Sommerfesten 2004 blev igen i år en succes med et godt samarbejde for-
eningerne imellem. Med en god opbakning fra byens borgere håber vi det 
må gentages i 2005. 
Til slut vil vi gerne gøre opmærksom på at borgerforeningen altid er åben 
for nye idéer og forslag til aktiviteter der kan gavne byen, så kontakt os 
endelig hvis Du/I sidder inde med sådanne. 
Fortsat godt efterår. 
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Ravnshøj og Omegns borgerforening 
- Af Claus Rendeman, formand 
Borgerforeningen har i det forløbne år afviklet flere arrangementer. 
I februar havde vi fastelavnsfest, som vi for første gang afviklede i hallen. 
Det var et meget vellykket arrangement hvor der var ca. 200 børn og voks-
ne. Der blev slået katten af tønden på 5 tønder, mens de voksne nød kaffe 
og fastelavnsboller. Efter alle kongerne og dronningerne var blevet kronet 
var der underholdning for børnene. Michael Back Jensen leverede sin mu-
sikalske fantasirejse. Fastelavnsfesten kunne ikke afholdes uden det store 
arbejde der ydes fra Spejderne og fra Dyreklubben. Tak for det. 
I juni kom Skt. Hans festen. Her må vi nok sige at vi kæmpede mod en 
overlegen modstander - vejret… Det væltede ned med regn hele dagen, 
hvorfor der kun mødte omkring 30 mennesker op til det ellers storslåede 
arrangement. Der var ellers lagt op til en rigtig familie hygge aften. Børne-
ne kunne lave snobrød og der var besøg af isbilen fra Hjem Is. De voksne 
kunne lytte til årets båltaler, der var Idrætskonsulenten i Frederikshavn 
Kommune, Kim Mandrup. Han holdt en fin tale over emnet ”Foreningsliv i 
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små samfund”. Han var bl.a. inde på vigtigheden i at have et velfungerende 
foreningsliv, der ser muligheder frem for begrænsninger. Han mente be-
stemt at der er mange muligheder i Ravnshøj. Efter talen var det tid til bål, 
og vi var et af de få steder i kommunen der vitterlig kunne få gang i bålet, 
selvom der dog var mere røg end ild. 
I august blev der i samarbejde med dyreklubben afholdt ridedag. Det var 2. 
gang vi prøvede det - og det er bestemt blevet en tradition. Borgerforenin-
gen sørger for kaffe, sodavand og kage - og lidt godt til dyrene, mens dy-
reklubben lægger dyr og faciliteter til. Der var trods det meget blæsende 
vejr et godt fremmøde, og ca. 30 af byens børn fik redet på de dejlige he-
ste. 
 

Ved årets generalforsamling i marts var der ikke mange der havde fundet 
vej til skolen. Vi fik dog valgt en bestyrelse der ser ud således: 
Formand Claus Rendeman, 98 47 94 24 
Næstformand Jørgen Steengaard, 40 68 42 48 
Kasserer Knud Erik Larsen, 98 48 45 86 
Best.medlem Lars Kringelholt Nielsen, 40 25 80 26 
Best.medlem Ellen Pedersen, 21 60 88 26 
Best.medlem Ole Petersen, 98 48 41 40 
 

Jeg vil opfordre til at I kommer til generalforsamling, da der ellers i fremti-
den vil være fare for at foreningen ikke kan eksistere. Det vi i borgerfore-
ningen arbejder på, er at skabe nogle arrangementer, der sigter bredt, lige-
som vi vil søge indflydelse, på kommunale beslutninger om vores nærom-
råde. Hvis der er borgere, der ligger inde med problemer de mener borger-
foreningen kan hjælpe dem med, er de meget velkomne til at kontakte be-
styrelsen. Borgerforeningen vil også gerne, i det omfang der er muligt, 
støtte initiativer til gavn for borgerne i området. 
Til sidst vil jeg på borgerforeningens vegne, ønske vores spejdere hjertelig 
tillykke med jubilæet d. 4. september og Idrætsforeningen med jubilæet d. 
12. september. Jeg håber inderligt på at det samarbejde vi har, kan udvikles 
til gavn for alle i Ravnshøj og Omegn. 
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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: Hyggeeftermiddag. 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Torsdag i lige uger: Film. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 

Mandage v/hallen: Stavgang og Powerwalking -  kl. 19.00 
Tirsdage i gymn.sal: Forældre/barn - 2-4 år -  kl. 16.00 
 "Springlopper". Dr. 4 år t.o.m. bhv.kl. -  kl. 17.00 
 "Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. -  kl. 18.00 
 Effect kl. 19.00 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 Spring. Fra og med 1.kl. kl. 18.00 
Torsdage i gymn.sal: "Sej Rytme-gym". Fra og med 1.kl. kl. 16.00 
 "Dance". Fra og med 2.kl. kl. 17.00 
 MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år kl. 19.00 
 "Kun for mænd" kl. 20.00 
 

 

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 
17. oktober 2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Præmiewhist i Borgernes Hus. 
 

28. oktober 2004  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus. - Arrangør: Sogneforeningen. 
 

31. oktober 2004, kl. 10.00  -  Skærum 
Stort loppemarked på Dybro  -  med tombola og flere overraskelser. 
Arrangør: Borgernes Hus. 
 

07. november 2004, kl. 15.30-19.00  -  Kvissel 
4H-tur til Bowlingcentret - med fælles spisning. 
Arrangør: Kvissel 4H 
 

07. november 2004, kl. 19.00  -  Skærum 
Bankospil i Borgernes Hus. 
 

09. november 2004  -  Kvissel + Ravnshøj + Skærum 
Valg til menighedsrådene.  
 

20. november 2004  -  Kvissel 
Togklubben fejrer 10 års jubilæum. 
 

21. november 2004, kl. 14.00  -  Kvissel 
Julebanko. - Arrangør: Kvissel Borgerforening 
 

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

28. november 2004, kl. 16.00  -  Kvissel 
Juletræet tændes på torvet. 
 

28. november 2004  -  Skærum 
Vi synger julen ind i Skærum kirke. 
 

12. december 2004, kl. 14.30  -  Skærum 
Børnenes juletræsfest med fællesspisning i Borgernes Hus. 
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Ras 5  -  planter direkte fra mark. 
 

Roser til levering i oktober-november kan ses og bestilles nu. 
Flere forskellige sorter  -  35 kr. pr. stk. 

 
Lyslilla syrener, rød/hvid hyben, røn, lærk, spirea hæk m.m.  

-  fra 3,50 kr. pr. stk. 
 

Storbladet laurbær med klump, bliver op til 2,5 m og er velegnet til hæk, 
Omorica gran, blågran med klump  -  50 kr. pr. stk. 

 
Juletræer og pyntegrønt sælges 11.-12. og 18.-19. december. 

 
 v/ Kim Rasmussen, Rosenhøjvej 25, Åsted 

Tlf.: 22 85 19 02  -  98 48 44 02 

14. december 2004, kl. 20.15  -  Ravnshøj 
Julehygge i gymnastikforeningen - Væksthuset. 
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening 
 

20. december 2004, kl. 18.30  -  Kvissel 
Risengrød og juletræ i 4H-stalden. - Arrangør: Kvissel 4H 
 

29. december 2004, kl. 18.30  -  Kvissel 
Børnenes juletræsfest på stationen 
Arrangør: Kvissel Borgerforening 
 

28. januar 2005  -  Skærum 
Syng-sammen-aften i Borgernes Hus. - Arrangør: Sogneforeningen. 
 

31. januar 2004, kl. 19.00  -  Kvissel 
Kyndelmissegudstjeneste i Kvissel kirke 
 

Arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 
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Muslejr 2004 på Thoruphede 

- Af Jette Hansen, Spejderne 
Traditionen tro, kan man jo efterhånden sige, tog bævere og ulveunger fra 
Ravnshøj og Skærum igen i år på sommerlejr på Thorup Hede spejdercen-
ter. 
Lejren foregik i weekenden den 11-13. juni. Lejrens tema var i år "På 
Muslejr med prinser og prinsesser". 
Igen i år var der stor tilslutning fra Ravnshøj/Skærum spejderne. Vi deltog 
med 37 børn og 9 voksne, så vi var en af lejrens største grupper. - Hvilket 
også gav os lidt problemer, da vi skulle etablere os på den lille lejrplads vi 
var blevet tildelt. Men heldigvis havde vi ikke naboer på alle sider, så det 
lykkedes os at flytte lidt på skelpælene, så vi fik plads til alle vores telte. 
 

Efter ankomst og indkvartering fredag aften, spiste vi vores medbragte 
madpakker. Derefter var der fælles lejrbål for lejrens ca. 500 deltagere. 
 

Lørdagen gik med mange forskellige spændende aktiviteter. Vejret var fint, 
lige bortset fra den regnbyge der kom, lige da vi skulle til at sætte os til 
frokostbordet. Men heldigvis havde vi en del presenninger med, så i løbet 
af kort tid havde vi overdækket spisebordet - og da vi så igen var klar til at 
sætte os til bords, stoppede regnen, og solen brød igennem på en næsten 
skyfri himmel! Det er den slags små fornøjelser spejderlivet også byder på! 
Lørdagen sluttede af med et lejrbål i vores underlejr, derefter lidt hygge på 
vores egen lejrplads inden det var tid til at krybe i soveposerne. 
 

Søndag startede med andagt i underlejren, hvorefter der var et stort ternin-
geløb rundt i lejren. Trætheden begyndte at melde sig hos flere af spejder-
ne, så aktivitetsniveauet var ikke helt så højt, som det havde været. 
Ved frokosttid ankom en del forældre, som hjalp os med at bryde lejrplad-
sen ned. Da frokosten var fortæret gik alle spejderne til fælles afslutning, 
og så var det tid til at drage hjemad igen.  
Jeg tror vi alle var enige om, at det havde været en rigtig god lejr. Vi glæ-
der os allerede til næste års Muslejr. 
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”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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Tørveproduktion i Fauerholt  
- Af Bjarne Haugaard Madsen 
I vore dage foregår boligopvarmningen hovedsageligt med olie eller natur-
gas, vi drejer blot på termostaten, hvis temperaturen ikke passer os og spe-
kulerer i øvrigt ikke ret meget over, hvor energien kommer fra. Men sådan 
har det ikke altid været. I en ikke særlig fjern fortid fyredes der meget med 
tørv i det meste af landet, således også i Fauerholt, der rummer flere min-
dre moseområder imellem bakkerne. Erik Nielsen, som er født og opvokset 
på Nørgaard i Fauerholt, har indvilliget i at fortælle, hvorledes tørvegrav-
ningen fandt sted i hans barndom: 
"I min barndom, det vil sige i 1920’erne, begyndte vi, når markerne var 
tilsået at tænke på den kommende vinters brændselsbehov. Dagen før selve 
produktionen kunne begynde, skulle alt gøres klart. Ved selve mosen, som 
ligger ret tæt ved gården, skulle der anbringes en hestegang, der trak et æl-
teværk. Ajlepumpen skulle transporteres fra gården og stilles op, så den 
kunne hente vand op fra tørvegraven, hvor et bræt blev sat op, så der kunne 
samles rigeligt med vand omkring pumpens sugerør. Jorden over den 
egentlig tørvejord skulle graves væk, eller som det hed: ”rimmes af”, det 
arbejde udførte min far i regelen selv sammen med en medhjælper. Denne 
jord blev blot smidt ned i det hul i graven, der var opstået ved sidste års 
tørvegravning. 
Det krævede et godt folkehold, at få tørveproduktionen til at glide, ofte var 
det samme sjak, der blev kaldt sammen år efter år. Nede i tørvegraven ar-
bejdede to mand med at grave tørvejorden op. En mand pumpede vand op i 
ælteværket, som også krævede to mands betjening. En dreng – ofte mig – 
eller en af mine brødre kørte hesten i hestegangen, der trak ælteværket, 
hvor tørvejorden sammen med vandet blev æltet til en passende ensartet, 
lind masse, som, når den var færdig blev læsset over i en såkaldt 
”jumbekasse”. Jumbekassen var et tohjulet køretøj forsynet med en slags 
tippelad, så læsset kunne anbringes på det rigtige sted på tørrepladsen. En 
sindrig ordning uden hydraulik gjorde det muligt blot ved et greb i et enkelt 
håndtag at få hele læsset af tørvemasse til at flyde ud på jorden. Her blev 
tørven glattet lidt ud til et passende tykt og bredt lag, der så blev skåret ud 
til egentlige tørv på ca.3 x 4 x 8 tommer (7,5 x 10 x 20 cm). 
En gang under gravearbejdet blev der fundet en stang fra et kronhjortegi-
ver. En af arbejderne ville gerne have haft det, men det ville Far ikke høre 
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tale om, det var hans jord og altså tilhørte fundet ham. Så vidt jeg ved, har 
en af mine nevøer stadig geviret. 
 To jumbekasser var i konstant rutefart mellem ælteværket og tørrepladsen. 
Det var lange og hårde arbejdsdage, der krævede 10 -12 mand, men der 
blev også gjort noget ekstra ud af forplejningen på sådan en dag. Hen på 
eftermiddagen kom Mor og pigerne ud med pålægsmadder og kaffe, noget, 
der ellers ikke hørte til i hverdagen. 
I Østerby i Åsted foregik produktionen ved hjælp af en lidt mere avanceret 
og knap så folkekrævende metode. Her havde man et ælteværk på hjul, der 
automatisk æltede tørvemassen under kørselen. Herved sparedes hestegan-
gen og jumbekassen. Når ælteværket var fyldt op, kørte man blot nogle 
runder på pladsen og læssede af, når blandingen var færdig til det. 
Når tørvene var blevet så tørre, at de kunne holde at tage på, skulle de 
”råjes” (rades). Det vil sige rejses på højkant i en skrå stilling, så de støtte-
de hinanden, og der kunne komme luft ind under og fremme tørringen. Se-
nere blev de sat i ”skruer”, nogle små åbne stakke, der ligeledes ved deres 
konstruktion fremmede tørringsprocessen. 
Hjemtransporten af tørvene foregik selvfølgelig med hestevogn, men Bed-
stefar, der boede på Hjørringvej i Ravnshøj fik altid de første to læs." 

 
 

 
 

 

ÅRETS SUPERTILBUD 
Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse 

familiefester og sammenkomster. 
Huset ligger i naturskønt område og indeholder: 

En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. 
Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. 

 Henvendelse til: BJARNE NIELSEN 
 MEJLINGVEJ 27, KVISSEL 
 9848 4233 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 
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Skolejubilæum 
- Af skoleinspektør Erik Krag Pedersen 
Skolen fylder 40 år 
Ravnshøj Skole blev taget i brug den 15. januar 1963 og indviet den 5. ok-
tober 1964.  
Skærum, Kvissel, Ravnshøj, Åsted og Trøderup Skole blev lagt sammen til 
Åsted-Skærum Centralskole.  
Skolen startede med 270 elever og 12 lærere.  
I 1970 ændres navnet til Ravnshøj Skole, og sidst i 70-erne var der over 
500 elever. 
I 1985-86 bygges hallen og en ny fagfløj, og for et par år siden fik vi byg-
get 600 m2 til fritidsordning og klasselokaler. 
I dag har vi 340 elever, mere end dobbelt så mange lærere og dobbelt så 
meget plads som i 1964. 
Tillykke til Skråen 
Skolen har igennem årene været et sted, hvor egnens beboere mødes om 
mange forskellige ting, og vi håber i skrivende stund, at rigtig mange vil 
komme til fødselsdagsfest den 2. oktober.  
Skråen har jubilæum, tillykke med det. 12 år og 50 numre. Der er ikke 
mange egne i landet, der har et lokalblad med så mange år på bagen. 
Jeg tror, at både Skråen og skolen er med til at knytte egnen sammen, med 
til at skabe et fællesskab, som gør det rart at bo i området. Derfor er det mit 
håb, at der stadig vil være stor opbakning omkring vores lokalblad. 
Nyt skoleår 
Det er første gang i mange år, at skolen har to klasser på hver årgang. 20 
klasser i alt. 
Det voksende antal klasser har medført, at vi har fået brug for flere lokaler, 
så der er i løbet af sommerferien lavet om flere steder på skolen. 
Vi har sagt velkommen til 36 børnehaveklasseelever. De to klasser har fået 
en fin størrelse, og er nu kommet til at ligge ved siden af hinanden ud mod 
sportspladsen. Vi har lagt to tidligere specialundervisningslokaler sammen. 
Det er der kommet et fint børnehaveklasselokale ud af med dør ud til vores 
gamle legeplads.  
Specialundervisning er flyttet i et mindre lokale, hvor vi tidligere havde 
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EDB, og computerne er flyttet i et tidligere klasselokale. Vi får hermed to 
veludstyrede IT-lokaler med plads til en hel klasse i hver, så vi efterhånden 
er ved at være godt med på dette område. 
Vi er i gang med at lave nyt rengøringsdepot i de nedlagte toiletter ud til 
gården. Her bliver det meget nemmere at tømme og opbevare rengørings-
maskiner og vogne. 
Ny skolegård 
Der er sket det lykkelige og længe ventede, at vi får ny skolegård – næsten. 
Fliserne er mange steder i meget dårlig stand og næsten til fare for liv og 
lemmer. 
Vi vil gerne have en skolegård med mange forskellige aktivitetsmulighe-
der. Alt dette er der ikke penge til nu, men vi glæder os alligevel meget 
over, at vi får startet med ny belægning i en stor del af skolegården.  
Der bliver et område med asfalt til boldspil og hele indgangspartiet får ny 
flisebelægning. Når det er færdigt, vil vi begrænse kørslen i skolegården. 
Ellers er hallens tag blevet færdigt. Resultatet er flot og godt, og vi nyder, 
at der ikke kommer vand ind. 
Skolebod 
Vi har længe ønsket, at skoleboden havde et bedre udvalg. Det gør vi nu 
noget ved. Vi har ansat en medarbejder, der især skal tage sig af boden. 
Den første tid vil vi forsøge os frem, for at finde ud af, hvor stort behovet 
er. 
Personaleændringer 
Børnehaveklasseleder Britta Villadsen har efter mere end tyve års ansættel-
se ved skolen valgt at gå på efterløn. Thomas Hørlyk har taget orlov for at 
prøve lykken som håndboldtræner i Tyskland. 
Vi har sagt velkommen til to nyuddannede lærere, nemlig Pia Poulsen og 
Kasper Bonde Thomsen. 
Pia skal især undervise i engelsk og orienteringsfag. Kasper har idræt, ma-
tematik, sløjd og musik. 
Vores nye børnehaveklasseleder hedder Emmy Hansen. Emmy kommer fra 
Fladstrand skole. 
Jens Porsborg er vores nye vejleder. Vi deler ham med Munkebakkeskolen 
og Abildgårdskolen. 
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Jens har været lærer og vejleder på Abildgårskolen. 
I skolefritidsordningen er der også sket flere personaleændringer. 
Helene Nørgaard er på barselsorlov og Hanne Larsen er på årskursus. 
Inge Kristensen og Mette Rønnest er vikarer for Helene og Hanne.  
Vi har også budt velkommen til Conni Ammonsen og Annika Dahl Skræm 
som praktikanter i henholdsvis 3 og 6 måneder.  
Stor tak til Thomas og især Britta for veludført arbejde og held og lykke 
fremover.  
Hjertelig velkommen og god arbejdslyst til de nye medarbejdere. 
 

Med håb om, at der stadig vil være god opbakning omkring Skråen, og at 
der vil være ildsjæle, der vil sikre de næste 50 numre. 
mvh    
Erik Krag Pedersen 
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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 

Skærum Sogneforening 

- Af bestyrelsen, Alice Schneider 

Skrå-ens betydning 
Skrå-en har betydet rigtig meget for Skærum Sogneforening. Vi kan få alle 
arrangementer med i bladet gratis, så det er jo næsten 1000 husstande , som 
kan læse om arrangementer lang tid forud. 
Skrå-en har også haft stor værdi for mig personligt. Jeg har således gemt 
samtlige blade d.v.s., da jeg så nøjere efter, så jeg til min skræk, at der 
manglede et eneste nummer - 34 år 2000, - så hvis nogen som læser dette 
kan hjælpe mig, - måske låne mig det - hører jeg meget gerne fra jer. 
Sankt Hans 
Sankt Hans aften var vejret skrækkeligt med masser af regn og storm, så vi 
kunne ikke få ild i bålet. 
Der var mødt ca. 30 mennesker op, og næstformanden holdt en kort båltale. 
Til sidst sang vi to sange, og så var det ellers hjem i varmen. 
Den 31. juli brændte vi så bålet af i meget fint vejr, og der var snobrødsdej, 
som de fremmødte børn havde meget glæde af. Ca. 20 mennesker var mødt 
op. 
Sommerfest i Katsig 
Den 24. juli holdt vi den årlige skovfest, hvor der var mødt ca. 100 menne-
sker, med medbragte madkurve. Vejret var med os, og vi lavede traditionen 
tro mange konkurrencer, hvor det ikke drejede sig om at vinde, men om at 
være med. Der kunne købes vafler, røde pølser, og senere suppe med bol-
ler. En dejlig oplevelse. 
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Ravnshøj Gymnastikforening – Siden sidst 
- Af bestyrelsen, Pia Seiferheld 
25 friske M/K'er har i forårsmånederne arbejdet ihærdigt med at tage 
Idrætsmærket. Den 10. juni fik alle overrakt et diplom ved en lille fest i 
"Nøøst". 2 af medlemmerne modtog endvidere en buket, idet Grethe Peter-
sen modtog sit mærke nr. 20 og Lis Toft modtog sit mærke nr. 30. Stort 
tillykke til de to jubilarer og stort tillykke til de øvrige deltagere for de flot-
te resultater, som de har opnået i forårsmånederne. 
 

Den 17. august var det så tid til foreningens årlige cykeltur inden sæsonop-
start. Vejret havde ikke ligefrem været med os i løbet af dagen, men på 
mødetidspunktet skinnede solen næsten fra en skyfri himmel - og de friske, 
som trodsede en smule regn og OL-håndbold, fik en dejlig tur. 
 

I uge 37 tager vi så hul på vintersæsonen. I sæsonen 2004/2005 har for-
eningen programsat 12 hold, og vi har forsøgt at lave et program, som til-
godeser både familiens yngste og familiens ældste. 
 

Specielt bør nævnes foreningens nye tiltag: ”Stavgang og powerwalking"  
– her er der mulighed for at komme i form på en sjov og anderledes måde.  
Endvidere er der oprettet et nyt hold: "Sej Rytme-gym". Dette er et hold 
for piger og drenge fra 1. kl. og opefter, som har lyst til at lave gymnastik 
på en sjov og sej måde. 
 

Gymnastikforeningen byder nye som ”gamle” velkommen til endnu en 
sæson – Vi ses i gymnastiksalen! 
 
 

Appel eller opråb om man vil 
- Af bestyrelsen for Kvissel Borgerforening 
Legepladsen ”bag ved Jønne” blev ved årsskiftet gennemgået af kommu-
nen i henhold til de nye regler for udformning af legeredskaber mv. De 
påpegede mangler er nu blevet udbedret for foreningens regning og med 
frivillig arbejdskraft. 
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I samme periode har der været udøvet hærværk på legepladsens legered-
skaber og hegnet omkring pladsen adskillige gange.  
Vi vil bede de personer og dem disse omgås om at lade være med at benyt-
te pladsen til udøvelse af dårlig opførsel og ødelæggelsesmani. 
For det første udgør det en fare for de børn som udmærket forstår hvad 
man bruger en legeplads til, idet der iblandt er fri adgang til banelegemet 
fordi hegnet er ødelagt, og andre sikkerhedsforanstaltninger på legeredska-
berne ligeledes vandaliseres. 
For det andet er det et irritationsmoment for os som i fællesskab forsøger at 
vedligeholde området, at sagerne gang på gang går i stykker, ikke ved al-
mindelig slidtage men ved bevidst hærværk. 
Det kan ikke passe at vi i et lille samfund som Kvissel, hvor de fleste ken-
der hinanden, ikke kan hjælpes ad med at bevare de ting der forsøges at 
gøre godt med. 
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Skrå-en og Egnsarkivet 
- Af O.Thomasberg, Egnsarkivet 

Åsted sogns historie er spændende, og Egnsarkivets opgave er ikke blot at 
samle og bevare sognets historie, men også at fortælle om sognets historie, 
så flest mulig får glæde af den, ellers har det ingen mening at samle. 
For Egnsarkivet har Skrå'en stor betydning. Skrå'en er en god mulighed til 
at fortælle sognets beboere, og andre interesserede, om hvad der ligger 
gemt i Egnsarkivet. 
Egnsarkivet har gennem længere tid - de sidste 35 numre - fået plads i 
Skrå'en, hvor vi har fortalt om sognets historie, med udgangspunkt i sam-
lingerne, og når hvert nummer af Skrå'en udkommer i 1000 eksemplarer er 
det ganske mange, der har lejlighed til at læse hvad vi skriver. 
Egnsarkivet rummer stof til mange artikler, der ikke er skrevet endnu, disse 
artikler synes vi bør skrives. Egnsarkivet vil derfor gerne fortsætte med at 
bruge Skrå'en, for at skrive og fortælle om sognets historie. 
Vi ønsker Skrå'en tillykke med sit jubilæum, og håber på et fortsat godt 
samarbejde i den kommende tid. 
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Tillykke med Jubilæet. 
- Af Leo Vinther, Kvissel Borgerforening 
Så er den 50. udgave af Skrå-en en realitet. 
Kvissel by og omegn har, som ét af de fire lokalsamfund som indgår i bla-
dets navn, igennem hele bladets eksistensperiode kunnet drage fordel af det 
store og ulønnede arbejde som igennem tiden er blevet udført af de skiften-
de besætninger bag bladets udgivelser. 
Borgerforeningen har gennem tiden ligesom de øvrige foreninger helt na-
turligt benyttet sig af muligheden for formidling af informationer til lokal-
befolkningen via Skrå-en. Også midt i vor teknologiske tidsalder her i 
2004, har Skrå-en  stadig sin berettigelse. Godt nok er de forskellige lokal-
samfunds aktivitetskalendere m.v. tilgængelige på internettet med de klare 
fordele dette giver, ligesom Skrå-en også udkommer på nettet, men der er 
også et men…, det er nemlig stadig langtfra alle hjem som i dag har en PC 
til rådighed, ligesom værdien af et blad i hånden ikke må undervurderes, 
hvorfor det trykte medie i lokalsammenhæng også i den kommende tid har 
sin helt klare berettigelse. 
Kvissel Borgerforening ser derfor frem til også at gøre brug af de kommen-
de udgivelser og ønsker i denne forbindelse tillykke med jubilæumsudgi-
velsen. 
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