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Nye bestyrelser?
Nu er mange af forårets generalforsamlinger overstået, og redaktionen
appellerer hermed til, at foreningerne i Fællesvirke Vest husker at give
forretningsudvalget besked, hvis de vælger ny formand / kontaktperson
eller kasserer. Så kan meddelelser, referater og indkaldelser nå rettidigt ud
til dem, der skal have dem - til fordel for både afsender og modtager.
Samtidig opfordrer vi til, at I gør brug af Skrå-en, - så har du eller din forening noget på hjerte, noget at fortælle, så modtager redaktionen meget
gerne stof til bladet ....
Skrå-ens økonomi
Der lægges meget frivilligt arbejde i at udgive Skrå-en, men trykning og
forsendelse koster. Udgiften betales af annoncører, tilskud fra Fællesvirke
Vest og af de frivillige indbetalinger. Vi har derfor vedlagt girokort, som
vi håber at rigtig mange vil benytte til at indbetale 50 kr. til Skrå-en. Så er
du med til at holde liv i vores fælles talerør.
- Redaktionen
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”BORGERNES HUS”
Skærums kultur- og forsamlingshus
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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Forårsskoven
- Af Bo Storm, Park og Vejforsyningen, Frederikshavn Kommune

I skrivende stund er der hvidt over det hele, vinteren kom den 12. februar
med masser af sne.
Det er utroligt smukt. Der er en stemning i skoven som gør at man får fred
i sjælen når man går og ser alt den sne, og sneen gør at man rigtig kan se at
der er liv i skoven. Det kan man fordi der er spor af vildtet overalt.
Om morgenen efter nysne, kan man sagtens se alle sporene i sneen hvis
man går en tur efter nattens snefald.
Her når vi nærmer os foråret kan man også høre at fuglene har travlt med at
danne par. Det er de fugle der overvintrer i Danmark som f.eks musvitter
og mejser. Om natten kan man høre rævene der gør til hinanden og uglernes skrig høres.
Men stemningen i skoven nu, er intet i sammenligning med stemningen om
foråret. Da er der virkelig gang i den. Der kommer alle de fugle der rejste
til varmere himmelstrøg i efteråret og gør, at skoven nærmest eksploderer i
sang og musik. I mine øjne kan man sagtens kalde det musik, det er kun
spørgsmålet om indlevelsesevne.
Når solen rigtig varmer vågner floraen. Der kommer blomster overalt.
Skovsyre, skovstjerne osv. pibler op over alt, og ikke mindst anemonerne.
Der er intet som en løvskov hvor hele skovbunden er dækket af anemoner.
Det er noget af det smukkeste der findes. Prøv at lægge dig fladt ned en
forårsdag i anemonetæppet og brug alle dine sanser. Luk dine øjne og duft
og lyt og mærk solens varme i huden, det er en fantastisk oplevelse.
Ikke kun floraen vågner, også træerne springer ud. Bøgen er smuk og starter allerede sidst i april, i Katsig Bakker har vi et bøgetræ der springer ud
allerede midt i april og mange gange på samme tid som bøgen i Vejle som
regnes for at være det sted i Danmark, hvor bøgen først springer ud.
Så kommer egen og asken, ja alle de andre træer og buske vågner.
For insekterne er det hele naturens spisekammer der bliver åbnet. Hele naturen eksploderer i blomster og dufte, og man føler virkelig at man lever.
Her i Frederikshavn kommune er vi så heldige at vi har alle typer af natur.
Både hede, store nåleskove og store løvskove, så der alle muligheder for at
komme ud og opleve naturen.
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Atter gang i Mejling Landhandel
- Af Lisbeth Hansen, Mejling

Mejling Landhandel har kørt på lavt blus i et stykke tid.
Men da d.l.g. lukkede landhandelen i Stenhøj,
stod kunderne dér og vidste ikke, hvor de så
kunne købe foder til deres dyr.
Fredag den 12. november 2004 åbnede Mejling Landhandel så igen på Hjørringvej 305;
det blev en travl tid og der skulle laves aftale
med foderstoffirma, der ville være med.
I Mejling Landhandel sælges foder til næsten alle dyr - heste - grise - køer får - høns - kaniner - og der er også lidt i fuglefrø, både til dem inde og
ude. Til foråret regner jeg med at få lidt hjem i hegnsartikler, såsæd og
gødning.
Mejling Landhandel har stadig sit gamle motto: "Hvad vi ikke har, det
skaffer vi", og telefonnummeret - 98 48 41 11 - er også det samme.
Mejling Landhandel har ikke åbent hver dag, men 2 halve dage om ugen:
onsdag eftermiddag og lørdag formiddag.
Udover Mejling Landhandel driver jeg på 10. år også Mejling Hjemmeservice, hvor der er plads til flere kunder, privat som erhverv.
Og alle gode gange tre - Mejling Maskinudlejning er også noget af det, jeg
har med at gøre.

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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Kort nyt
- Af Redaktionen

Ny bestyrelse
Grundejerforeningen Sdr. Fuglsang Nord afholdt generalforsamling den
10. februar. Med undtagelse af Anders Dalmark som fortsætter i bestyrelsen skulle der vælges helt ny bestyrelse, da ingen ønskede at genopstille.
Nyvalgte blev Else Petersen, Linda Steengaard, John Haugaard og Kristian
Fisker.
Den nye bestyrelse er straks kastet ud i en vanskelig opgave, idet der er
planer om bygning af en række andelsboliger på Hanetoften. Planer som
falder uheldigt ind i forhold til indkørselsmuligheder.
Får de ældste elever lov til at blive på Ravnshøj Skole?
Siden Byrådet sidste år igangsatte en undersøgelse af skolestrukturen i Frederikshavn Kommune har der hersket usikkerhed om, hvorvidt overbygningen skulle bevares på oplandsskolerne, eller de ældste elever skulle flyttes
til Frederikshavn.

Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf. 8734 5051
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Undersøgelsen af skolestrukturen afsluttes først til sommer, og beslutning
træffes inden årets udgang. Grunden til, at der i det hele taget drøftes skolestruktur, skyldes at elevtallet om få år vil falde.
Da det er en politisk varm kartoffel, er det interessant at vide, hvilken holdning partierne har. Det giver et godt fingerpeg i forhold til den endelige
beslutning. På byrådsmødet i slutningen af januar meldte to partier deres
holdning ud. Paul Rohde Andersen (SF) gav til kende - som det længe har
været partiets holdning - at overbygningen ikke skal fjernes fra oplandsskolerne. Jørgen Steengaard (V) fremlagde partiets politik på skoleområdet
som også slår fast, at overbygningen skal bevares på oplandsskolerne, så
længe der er elever til det.
Ravnshøj Skole hører i øvrigt til blandt de oplandsskoler som har flest elever i de ældste klasser.
Kyndelmissegudstjeneste
Den 30 januar blev der holdt Kyndelmissegudstjeneste i Åsted Kirke og
dagen efter i Kvissel Kirke. Kyndelsmissegudstjenesten er efterhånden blevet tradition, hvor den lyse tid bydes velkommen. Gudstjenesten blev i år
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kædet sammen med dejlige musikalske indslag fra bl.a. Ådalens Sangkor,
kirkesangeren Signe Højmark, musiktrioen og Sandra Björk som spillede
på tværfløjte. De mange konfirmander medvirkede i årets fortælling.
Fastelavn i Ravnshøj
Mange børn og forældre fyldte godt i Hallen ved årets fastelavnsfest. Efter
katten var slået af tønden spillede, sang og dansede Michael fra Ålborg
sammen børnene. Det er KFUM spejderne og Sdr. Fuglsang Dyreklub som
sammen med Ravnshøj og Omegns Borgerforening stod for arrangementet.
Utryghed ved skolebussen
Bekymrede forældre i Skærum har nu skrevet til kommunen. Det står helt
galt til med skolebussen. Problemerne drejer sig kort fortalt om at bussen
er overfyldt. De mindste børn må stå op - der er ikke siddeplads til dem.
Vi voksne kender nok til, hvor svært det kan være at holde balancen, når
chaufføren træder let på bremsen. Man tør ikke forestille sig, hvad der kan
ske ved en hårdere opbremsning i en bus fyldt med stående børn.
Bussen er ofte forsinket ved ankomst til Ravnshøj Skole. Køreplanen er alt
for tidspresset, hvilket betyder at bussen må køre stærkt for at nå det.
Læskuret ved Skærum Kirke er efter henvendelsen flyttet til den anden side
af vejen, så det nu står i den rigtige side.
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Ravnshøj Idrætsforening
- en anderledes sæson
- Af Redaktionen

På mange måder blev sæsonen 2004 en anderledes sæson for Ravnshøj
Idrætsforening. Sådan indledte formanden, Kristian Thomsen sin tale på
generalforsamlingen den 7. februar. Året vil blive husket for især to markante begivenheder: Klubbens 25 års jubilæum og 1. holdets oprykning til
serie 4 - for første gang i klubbens historie.
Jubilæet blev fejret med tre store arrangementer, det første for børnene.
Hallen blev omdannet til et kæmpe legeland med oppustelige forlystelser i
alle afskygninger. Mere end 300 børn mødte op - hvem skulle tro, at der
var så mange børn og unge i vores lille område.
Reception og stor gallafest var de næste succesrige arrangementer. I forbindelse med jubilæet var indstiftet en ny hæder, nemlig RIF-nålen for 10 års
lederarbejde. Ikke færre end 14 RIF´ere fik tildelt nålen. En særlig begivenhed fandt sted, da DBU mødte op for at hylde Gerner Jensen med
DBUs sølvnål. En flot og velfortjent hædersbevisning for 25 års lederskab.
Historie blev der skrevet, da RIF for første gang rykkede op i serie 4. Holdet var på toppen gennem hele sæsonen, men spændingen stod alligevel på
til det allersidste kampfløjt.
Blandt de yngste er der stor søgning til klubben. Mikroputterne havde 4
hold med i Jerup turneringen. Nu bør det ikke være resultaterne alene der
tæller. Alligevel vandt de både guld og bronze i 1. division - det er flot.
Miniputterne træner og spiller samme med Kvissel IF. Der er rigtig mange
både piger og drenge.
Old boys klarer sig også fint. “Desværre” rykkede Ove Birkbaks tropper
op. Det var lige en mundfuld for stor.
Det hele er dog ikke fodbold. Klubben har mange ungdomsspillere og motionister i badminton.
Kristian Thomsen sluttede sin beretning af med en tak til bestyrelsen og de
mange som er involveret i klubbens arbejde.
Nyvalgte til bestyrelsen blev Jørgen Sørensen og Jørgen Jensen. Suppleanter blev Jesper Larsen og Leif Mortensen.
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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 kl. 19-21,
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.
Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - Alle er velkomne.
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Sportens venner, Ravnshøj
Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset.
KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum
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:
Første tirsdag i måneden:
Anden tirsdag i måneden:
Sidste tirsdag i måneden:
Hver onsdag:
Torsdag i lige uger:

Gymnastik.
Hyggeeftermiddag.
Håndarbejde til "Bazaren".
Gudstjeneste.
Kortspil og diverse aktiviteter.
Film.

Kvissel Pensionistforening
Forårsprogram, 10. januar - 2. maj:
Hver anden mandag:
Mandagshygge i Fritidshuset,
Hver torsdag:
Stavgang fra Fritidshuset

kl. 13-16.
kl. 10.00.

Ravnshøj Gymnastikforening:
Mandage v/hallen:
Tirsdage i gymn.sal:

Tirsdage i hallen:
Onsdage i gymn.sal:
Torsdage i gymn.sal:

Stavgang og Powerwalking kl. 19.00
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
Motionshold M/K
kl. 19.00
Dagmotion
kl. 16.00
Spring. Fra og med 1.kl.
kl. 18.00
"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
(4.-5. marts) 2005 - Skærum - OBS! - Flyttet til 18.-19. marts
Borgernes Hus opfører dilettantforestilling.
6. marts 2005, kl. 13.30 - Kvissel
4H-tur til Frederikshavn svømmehal.
Arrangør: Forældrerådet 4H.
6. marts 2005, kl. 14.00 - Ravnshøj
Forårsbanko i Væksthuset.
Arrangør: Sportens Venner.
10. marts 2005, kl. 19.00 - Aasted præstegård
Marianne Madsen, Hirtshals, fortæller om forfatteren Jacob Knudsen.
13. marts 2005 - Ravnshøj
Ravnshøj Gymnastikforenings opvisning/afslutning i Ravnshøj Hallen.
14. marts 2005, kl. 12.00 - Kvissel
Fællesspisning i Fritidshuset. - Seniorshoppen viser tøj.
Arrangør: Kvissel Pensionistforening.
15. marts 2005, kl. 20.15 - Ravnshøj
Generalforsamling afholdes efter 1 times motion fra 19.00-20.00.
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening.
16. marts 2005, kl. 19.00 - Aasted præstegård
Fælles offentligt regnskabsmøde for Aasted, Kvissel og Skærum.
Arrangør: Menighedsrådene.
19. marts 2005, kl. 18.30 - Ravnshøj
Halfest i Ravnshøjhallen - musik: Bongoes.
Arrangør: Kvissel og Ravnshøj Idrætsforeninger.
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7. april 2005, kl. 16.00 - Kvissel
4H børnemøde i stalden. Planlægning af kommende aktiviteter.
Arrangør: Forældrerådet 4H.
13. april 2005, kl. 19.00 - Aasted præstegård
Sangaften ved organist Jørgen Nabe-Nielsen.
14. april 2005, kl. 18.00 - Kvissel
Pensionistforeningens forårsfest.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
18. april 2005, kl. 19.30 - Ravnshøj
Møde i Fællesvirke Vest - afholdes i Egnsarkivet.
15. juni 2005 - Kvissel
Pensionistforeningens sommerudflugt.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
10. august 2005, kl. 19.00 - Ravnshøj
Sommerbanko i teltet - RIF's sommerfest.
Arrangør: Sportens Venner
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 og derfor ikke er med her.
Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed.

Brug kalenderen
- Af Redaktionen

Skrå-en udkommer fire gange om året, og derfor vil enkelte arrangementer
ikke kunne nå at komme med i Lokal-kalenderen. Redaktionen opfordrer
derfor lokalområdets foreninger til, også at meddele jeres arrangementer til
Aktivitetskalenderen på internettet, så flest muligt kan se dem og så I kan
undgå overlappende datoer i jeres planlægning.
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Af Aasted sogns historie
- Af Bjarne Haugaard Madsen, Egnsarkivet

Præst under anklage
Det sker af og til, at der opstår uenighed mellem en præst og hans foresatte
eller mellem ham og hans menighed. Den slags foreteelser er ingenlunde af
ny dato, hvilket nedenstående er et eksempel på.
I 1610-12 verserede der en sag mellem præsten Christen Pedersen Plet i
Åsted-Skærum og fru Kirsten Høg til Eget. Mads Thomsen i Håbendal
havde udlagt noget jord til præstens forgænger (Christen Plets svigerfar) og
senere solgt Håbendal Vandmølle til ejeren af Eget. Striden stod nu om
ejerskabet til den jord, som den forrige præst havde fået tildelt. Degnens
kone, Maren Laursdatter, havde bragt nogle breve fra Kirsten Høg til Christen Plet. Man må antage, at disse breve skulle bevise, at jorden var fulgt
med salget af vandmøllen og nu tilhørte Eget. Da brevene blev leveret tilbage, havde præsten imidlertid tilladt sig at skrive noget på dem. Vi kan
ikke vide, hvad han har skrevet, men måske har han ligefrem rettet i dem. I
hvert fald rejste Kirsten Høg sag herfor mod Christen Plet, først ved Vennebjerg Herreds ting og senere ved Landstinget.
Sideløbende med denne sag var Christen Plet af herredsprovsten i Vennebjerg herred, Frands Christoffersen i Ugilt, blevet dømt for ikke at passe sit
embede på behørig vis. Han skulle således Mikkelsdag 1609 have nægtet at
begrave Karen Mikkelsdatter i Skærum med den begrundelse, at liget endnu ikke var ankommet til kirken, da præsten indfandt sig. Han skulle da
have sagt, at man kunne få Niels Nielsen Skærum til at kaste muld på ”thi
det er lige så godt, som jeg gjorde det selv.” Sagen var rejst af Kirsten Høg
med Christen Jensen, Laurids Nielsen og Anders Nielsen alle af Trøderup
som vidner. Christen Plet nægtede at anerkende dommen, da den var skrevet på uforseglet og ikke underskrevet papir, desuden havde han aldrig
nægtet at begrave Karen Mikkelsdatter, da han ikke som påstået havde fået
besked herom.
Christen Plet forklarer derimod ved et provsteretsmøde 31. august i Lendum Kirke, at han den pågældende dag var på vej til tingstedet ved Hjørring på ordre af Jørgen Lunge til Odden og herredsfuldmægtige Peder Holt
til Åstrup for at gøre rede for Åsted Præstegårds jorder i Fauerholt. Da han
passerede Skærum kirke, så han, at Laurids Nielsen og Anders Nielsen var
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ved at grave en grav, og eftersom han ikke var tilsagt til nogen begravelse,
spurgte han, hvem der skulle begraves. Han fik da at vide, at det var Karen
Mikkelsdatter, men at liget ikke var ved kirken. Eftersom Christen Plet
havde travlt med at komme til tinget i Hjørring for at gøre rede for majestætens ejendom, mente han ikke under disse omstændigheder, at han forsømte sine præstelige forpligtigelser ved at drage videre. Til sit forsvar anførte han også, at han havde besøgt afdøde, medes denne lå syg og bragt
hende trøst og lærdom af Guds ord. Christen Plet fremfører også i sit forsvar, at vidnerne er ”sankevidner”, det vil sige bestilt til at vidne af Kirsten
Høg.
Vidnerne fastholdt imidlertid deres udsagn under ed, da sagen kom for
landsretten. Dertil kom så, at Christen Plet blev anklaget for en søndag under gudstjenesten at have forladt prædikestolen, kastet messesærken på
kirkegulvet, gået ud af kirken og ikke prædiket mere den dag. Yderligere
havde han forsømt tjenesten skærtorsdag, langfredag og 3. påskedag.
Præsten forklarer, at han skærtorsdag og langfredag havde ”været forkommen på røst og mæle” og derfor havde fået rektoren ved latinskolen i Sæby
til at prædike for sig. Rektoren havde imidlertid ikke kunnet være til sted 3.
påskedag, så præsten havde derfor bedt menigheden bære over med sig og

Fødselsdag

Konfirmation

Fætter-kusine-fest

Barnedåb

Bryllup

Jubilæum

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
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bedt dem denne dag gå til andre kirker.
Hvad messeklæderne angår, da havde nogle personer svaret ham igen to-tre
gange medens han stod på prædikestolen. Han var derfor blevet vred og
havde lagt messeklæderne på alteret og forladt kirken.
Christen Plet havde yderligere medbragt et brev forsynet med 22 segl. Af
indholdet fremgik det, at han havde været sine sognebørn en god præst såvel inden for som uden for kirken. Landstinget godkendte Christen Plets
fremstilling af begivenhederne og senere høres der ikke noget til nogen uro
herom.

Kvissel Borgerforening
- Af Leo Vinther, bestyrelsen

Den 1. februar afholdt Kvissel Borgerforening sin årlige generalforsamling
på Kvissel gl. Station med temaet: Hvad er foreningens opgave fremover?
Jytte Højrup var aftenens ordstyrer, og da beretningerne fra formand og
kasserer var fremlagt og godkendt skulle der findes 2 nye ansigter til bestyrelsen, idet foreningens kasserer Erik Jørgensen og Jette Kjeldsen ikke ønskede genvalg.
Man kan ikke just påstå at de fremmødte medlemmer stod i kø for at komme ind i bestyrelsesarbejdet, men da den siddende bestyrelse spurgte om
hjælp til at realisere ønsket om en forskønnelse af byen med direkte adresse til Kvissel gl. Købmandsgård blev posterne forholdsvis hurtig besat,
ligesom der blandt de fremmødte blev vist stor interesse for at hjælpe, hvis
der skulle ydes fysisk arbejde i forbindelse med købmandsgården.
Bestyrelsen, der i skrivende stund ikke er endelig konstitueret, blev sammensat af Leo Vinther (genvalg) - formand, Ilse Sønderby - næstformand,
Niels Andersen (nyvalg) - sekretær, Ole V Hansen, Per Ludvigsen, Per Pedersen (genvalg) og Poul Christiansen (nyvalg).
For at holde trit med de stigende udgifter til ansvarsforsikring og vedligeholdelse af legepladsen blev kontigentet hævet fra 80,- til 90,- kr. pr. husstand. Samtidig blev kontigentet for hustande bestående af kun een person
genindført og fastsat til 50,- kr.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og da den formelt var overstået blev der serveret varm suppe til alle.
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Fællesvirke Vest
- Af Linda Rath, forretningsudvalget

Årets generalforsamling blev afholdt den 15.februar i Borgernes Hus i
Skærum med deltagere fra omkring en tredjedel af medlemsforeningerne.
I Formandsberetningen nævnte Jørgen Steengaard glæden ved at høre de
forskellige foreninger fortælle om de mange aktiviteter, som de har gang i.
Det er et tydeligt bevis på, at borgerne engageres og trives i vores lokalområde, og det er ikke så ilde. Ind imellem er der naturligvis hurdler som skal
overvindes. Sådan vil det altid være, og her er det jo, at Fællesvirke Vest
skal støtte op og hjælpe, når der er brug for en fælles indsats.
Vi kunne i 2004 udgive Skrå-ens jubilæumsnummer, men vi skal hele tiden
tænke nyt, og muligheden for evt. at slå Kirkebladet og Skrå-en sammen til
ét blad skal i den nærmeste tid drøftes med Kirkebladets redaktion.
Ved udgangen af året bliver kommunesammenlægningen en realitet. Det
ændrer på mange forhold og stiller en række spørgsmål ved, hvordan det
vil påvirke landdistrikterne og lokalområderne, og hvilken indflydelse de
får i en større kommune. Det er vigtigt, at der kommer en debat om disse
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forhold, og at vi tager aktiv del i den. Debatten må i gang inden efterårets
kommunalvalg, og der skal ligge noget klar til det nye sammenlægningsbyråd som trækker i arbejdstøjet til næste år. Vi skal først og fremmest gøre vores stilling klar og formulere vores ønsker og mål. Derpå skal vi sammen med de andre lokalområder både i Frederikshavn og i Sæby og Skagen trække på samme hammel. Vi skal have os organiseret sammen med
andre interesserede lokalområder og af den vej sikre indflydelse, så nærdemokratiet ikke lider tab.
Det bliver den fornemste opgave i indeværende og næste år. Vi har lokalt i
Fællesvirke Vest nedsat en arbejdsgruppe som mødes i nærmeste fremtid
efter denne generalforsamling.
Sidst i beretningen takkede formanden alle, der møder flittigt op til foreningens møder, hele holdet som sørger for at Skrå-en bliver samlet og
sendt ud, og ikke mindst det afgående medlem af Forretningsudvalget for
hans store indsats.
Formandens beretning og regnskabet blev fremlagt og godkendt, og kontingentet fortsætter uændret.
Herefter blev både en justering af foreningens vedtægter og Forretningsudvalgets forretningsorden godkendt.
Efter valg og konstituering består Forretningsudvalget det kommende år af
Jørgen Steengaard (formand), Anne Mette Holm (kasserer), Linda Rath
(sekretær), Bent Nygaard Olesen og Ove Christensen. Suppleant blev Alice
Schneider.
Som bilagskontrollanter valgtes Kirsten Christensen og Leo Vinther, og
Søren Rahbek blev suppleant.

Gamle vejrvarsler i påsken
-

Påskesommer giver pinsevinter.
Skærtorsdags tø lover mange læs hø.
Tø på langfredag morgen lover tidlig vår.
Påskemorgens østenvind varsler lidet smør og stumpet hør, men vind i
vest giver godt græs.
- Påskeøsten holder ved i 40 dage.
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Kam & Saks vil være midlertidigt lukket grundet barselsorlov
fra 5. marts 2005.
Jeg har valgt at opsige lejemålet hvor jeg hidtil har drevet salonen,
da det er svært på nuværende tidspunkt at sige
hvornår jeg åbner igen.
Efter endt orlov er idéen at starte salonen op igen i et hus,
som købes til formålet. - Jeg vender selvfølgelig tilbage
med mere konkrete oplysninger herom til den tid...

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle kunder
for tiden indtil nu og håber at vi ses igen !

Mange hilsner og på gensyn !
Camilla / Kam & Saks.
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Skærum Sogneforening
- Af Søren Rahbek, bestyrelsen

Ved generalforsamlingen den 8. februar var der 3 som ønskede at træde ud.
Vi siger tak for det store arbejde Preben Boisen, Danny Langthjem og Tom
Nedergaard gennem årene har lagt i sogneforeningen.
De 3 nyvalgte er Lars Anderson, Birgitte Vegebjerg og Lene Schiøning
Bruun. Jesper Mygind modtog genvalg.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Alice Schneider, Sidsel Christensen og
Søren Rahbek.
2004 blev året hvor kantstensheller gennem Skærum blev etableret. Formanden sagde blandt andet, at det egentlig er helt tosset, at vi i Skærum
selv har ønsket at bruge en del af vores egne skattekroner til at genere os
selv, hver gang vi kører gennem byen, når det kunne være løst ved at alle
blot løftede foden lidt fra pedalen.
Under evt. blev der opfordret til en generel oprydning rundt omkring hos
enkelte husstande i byen. ”Det ligner jo snart en losseplads” – Sogneforeningen opfordrer hermed til at få murbrokker og andet skidt fjernet.

RAVNSHØJ MINIMARKED
v/ Preben Bøgeholdt
Hjørringvej 222, Ravnshøj
9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 48 40 05
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD
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Lige nu bakker sogneforeningen op om de forældre som har lavet en underskriftsindsamling for at påvirke Ravnshøj skole, Frederikshavn kommune og
Nordjyllands Trafikselskab til at få ændret lidt på rute 800 og 801.
Sogneforeningen har udarbejdet et konkret forslag til en lille justering af køreplanen der vil kunne løse alle problemerne uden økonomiske omkostninger. NT har dog lagt det på hylden indtil næste gang køreplanerne for hele
NT justeres i år 2006. Det vil vi ikke acceptere at skulle vente et helt år på,
når det kan løses i morgen, hvis der er vilje hos NT, Frederikshavn Kommunen og Ravnshøj skole.
Vi er i Skærum rystede over, at sikkerhed for vores børn, samt det at kunne
møde til tiden først kan drøftes en gang i år 2006.
Forslaget, som Sogneforeningen har udarbejdet, vil blandt andet betyde at
rute 800 vil kunne være på Ravnshøj skole kl. 7.55 således at alle vil kunne
møde til tiden, samt at rute 801 vil kunne være i Frederikshavn 7.42 således
man kan nå forbindelserne videre rundt i byen og være på arbejde/skole til
tiden.
Tilbage i Skærum vil vi i foråret få gjort legepladsen færdig. Det drejer sig
om lidt maling og flere legeredskaber, samt løbende ajourføring med faldunderlag, således den lever op til gældende sikkerhedsbestemmelser.
Endvidere forsøger vi at skaffe Skærum Lokalhistoriske Arkiv samme vilkår
som de andre arkiver i Kommunen, da vi i Skærum jo ikke har et kommunalt
lokale frit stillet til rådighed, og derfor må kæmpe for at få dækket huslejen,
hvilket betyder, at Arkivet kører med røde tal.
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