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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.
Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren.
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

Kvissel byfest 2005
- Af festudvalget / Jytte Høyrup

Kvissel trækker endnu engang i festtøjet og byder i uge 25 store som små,
til mange spændende oplevelser på Festpladsen ved Fritidshuset.
Ugen vil bl.a bestå af et specielt pensionistforeningsarrangement, af det
velkendte gratis sildebord og af Borgerbal. Desuden vil det hele blive krydret med masser af sportskampe og som altid, vil der være Skt. Hans bål den
23. Juni.
Festudvalget har i flere uger lavet forberedelserne og boder samt telt, gøres
klar i weekenden før. Desuden er der igen mange sponsorer der har støttet
op om såvel annoncer i Byfestbladet, samt om gevinster til den berømte
tombola.

Husets venner siger tak for hjælpen
- Af bestyrelsen / Jytte Høyrup

Til alle der har givet en hjælpende hånd med i årets løb, skal her igennem
lyde en stor tak for den flotte indsats. Det kan enten være som cafeterievagt, bagepige, o.a. Vi er meget afhængig af den frivillige arbejdskraft og
har derved mulighed for at lave et overskud til de tre foreninger; Ravnshøj
Idrætsforening, Kvissel Idrætsforeining og Ravnshøj Gymnastikforening.
En særlig tak til alle de mange der støttede os til under Rødspætte Cup’en,
som er vores største arrangement.
Også tak for god rengøringshjælp.

Lokalhistorisk aftentur
- Af Linda Rath, Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet har de sidste par år arrangeret en aftentur med lokalhistorisk indhold i august måned, og det har vi tænkt os at gøre til en tradition.
Årets tur torsdag den 18. august foregår i Katsig Bakker. Vi starter fra parkeringspladsen kl. 19.00 og går ad stierne rundt til nogle spændende lokaliteter. Aftenen slutter på Mindepladsen over for P-pladsen, hvor vi drikker
vores medbragte kaffe ved de opstillede borde (vi har stor tillid til vejret...).
Medbring godt humør, kaffe og fornuftigt fodtøj.
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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

Kvissel Idrætsforening
- Af bestyrelsen, Jytte Høyrup

Selv om 2004, set ud fra et økonomisk synspunkt, startede meget dårlig for
KIF så blev det alligevel igen muligt, at konstatere en lille egenkapital i
klubben. De stigende lokaleudgifter over en længere årrække samt mindre
tilskud pga. færre medlemmer under 25, var årsagen til at kassen var ved at
være tom. Det kunne Søren Vestergaard Hansen fortælle i sin beretning på
klubbens generalforsamling.
At det så alligevel sluttede nogenlunde, er der 3 årsager til. For det første
gav Rock Partyet et tiltrængt overskud, som de 200 hjælpere fik stor ros for
at have deltaget i. Ikke mindst var der ros til Casper Høgsted og Per Fjeldgaard, for velorganiseret ledelse. En anden årsag var håndboldafdelingens
intense sponsorjagt og tredje samt sidste årsag var, at KIF ikke har betalt
fuld husleje til Kvissel Fritidshus. Årsagen var simpelthen, at der ikke var
midler til det og de henvendelser der har været rettet til Fr.havn Kommune
i den forbindelse, har på nuværende tidspunkt ikke mundet ud i huslejehjælp. ”Derfor har klubben været nødt til selv at regulere huslejen” udtaler
Søren Vestergaard, der ikke igen ønsker at bestyrelsen skal etablere kassekredit blot for at klare kamptilmeldingerne.
Han modtog genvalg som klubbens formand og der var ligeledes genvalg
til Thomas Skov og Carl Erik Jensen. Christina B. Hansen ønskede at bytte
pladsen som bestyrelsesmedlem med Jytte Høyrup, og i stedet varetage
suppleantposten.
Andre positive tiltag i 2004, var bl.a. opstart på Microput foldbold. Ungdommen spiller på alle måder en stor rolle for klubben og derfor blev generalforsamlingen også præsenteret for bestyrelsens planer om opstart af
floorball for de yngre årgange i efteråret 2005.
Lars Ole Gundestrup styrede generalforsamlingen med hård hånd og talelysten var stor mellem de godt 20 fremmødte, inden alle gik ombord i Lene’s
smørrebrød.
Udvalgenes beretning.
Da de enkelte udvalgsformænd aflagde beretning, var det med god orientering omkring holdenes bredde og placering. Carl Erik Jensen kunne konstatere at 2004 ikke havde været et særlig godt fodboldår. Der var blevet

kæmpet for at bevare klubbens Ynglinge hold, men desværre var der ikke
tilstrækkelig med spilleropbakning. Der er i 2005 i stedet tilmeldt et U21
hold.
Christina B. Hansen kunne med glæde fortælle at Casper Høgsted og Jack
Moll for næste sæson, varetager træneropgaverne for hhv. håndbold dameog herre hold. ”Det er tidligt at kunne komme med den slags udmeldinger
– og det er vi slet ikke vante med” udtalte hun. Der var mange rosende ord
til Birthe og Jan Knudsen for håndboldafdelings opdatering af hjemmeside.
Ligeledes en tak til Lene Jensen og Rikke Pors, som har været redningsplanke på trænerområdet i 2004. Til alles store overraskelse ønsker Rikke
nu at holde trænerpause, hvilket håndboldudvalget er meget kede af. Karsten Bornemann kunne for tennisafdelingen fortælle at de 2 hold havde
klaret sig rigtig flot i turneringen, men at der desværre var mistet medlemmer i årets løb. Han takkede Calle for god banepleje. De havde sjældent
været bedre. Lars Ole Gundestrup, der alene udgør badmintonafdelingen,
kunne berette om venteliste for afdelingen. Den interne turneringsform er
blevet så attraktiv, at mange kommer udefra for at deltage. Alle hallens
baner er fyldt op. Han takkede Morten Christensen for det store administra-

RAVNSHØJ MINIMARKED
v/ Preben Bøgeholdt
Hjørringvej 222, Ravnshøj
9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 48 40 05
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD

tive arbejde omkring resultatopdatering som udgives via nettet. Rikke Pors
kunne som formand for Byfestudvalget konstateret et tilfredsstillende overskud og stor støtte fra bl.a. Bente Jensen, Per Fjeldgaard på gevinstområde
og fra Calle, med hjælp til praktiske opgaver.
Til slut blev KIF’s medlemmer opfordret til at støtte egne fester, som halfesten der afvikles i samarbejde med Ravnshøj Idrætsforening og ligeledes
den kommende Byfest i uge 26.
Søren Vestergaard sluttede af med at takke alle spillere, ledere og trænere
for en god klubopbakning. Ligeledes en tak til Husets Venner, Husbanden,
Kvissel Fritidshus, til Britta og Bjarne og til Ravnshøj Idrætsforening, for
det gode samarbejde omkring fester og ungdomsfodbold.
Opstart af floorball i KIF
Kvissel Idrætsforening ønsker at følge med tiden og være med til at styrke
de interesser der er hos de unge mennesker. Derfor tages nu initiativ til opstart af floorball i aldersgruppen fra 6 år.
Der er ansøgt støtte hos både Tuborg Fond og Fr. havn Kommune, som
hilser projektet velkommen. Skulle der blandt læserne findes støtter til projektet som bl.a kan tilbyde instruktion af de unge, vil KIF gerne høre herom.
Træningen vil starte op omkring september og helt afhængig af interessen,
vil konceptet blive færdigdannet umiddelbart herefter.

Skærum Børne- og Ungdomshus
- Af Skærum Børne- og Ungdomshus, Nynne Harder

Hermed lidt nyt fra Skærum Børne- og Ungdomshus, stedet hvor vejene
mødes, venskaber knyttes og der lyder høj latter og søde fnis.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at reklamere lidt for os selv, fordi vi er
så glade for vores dejlige sted.
Vi er en kommunal institution, der fungerer som en landsbyordning. Vi har
plads til 20 børnehavebørn, 20 fritidsklubbørn og 20 junior-/ungdomsklubbørn. Vi bor til leje hos den private institution Skærum Ungdomshus, der
ligeledes ejer spejderhytten på bakken.
Adressen er Borgervej 25, og har udover bygningerne et dejligt naturareal
på 4 tønder land, vi må boltre os på. I gården har vi sandkasse, legehuse,
gyngestativ, en kutter og et ”pallepalads”. På bakken ligger spejderhytten,
som KFUM- spejderne har lejet, men som institutionen også må benytte.
Vi har en hoppepude, kælkebakke, rutsjebaner, sandkasser, masser af læhegn til hule-byg, bålplads, og en stor gede-indhegning, der huser vores
kæledyr, gederne Trold og Bet’ski’.

Vores forældrekreds er meget aktiv og støtter både op om institutionen og
lokalområdets andre aktiviteter. Her kender alle hinanden, og vi har lige
præcis det nære miljø, der er så vigtigt for at børnene får en tryg hverdag.
Når institutionen ikke er større, er det lettere at fokusere på det enkelte
barn, og rumme de forskelligheder der er, og evt. yde en indsats for de
børn, der har ekstra brug for støtte og opmærksomhed.
Om eftermiddagen leger alle børnehavebørn og fritidsklubbørn rundt mellem hinanden både inde og ude. Børns bedste læremestre er børn, og det er
gennem legen de lærer.
Nogen gange tager vi på fælles ture, eller laver forskellige projekter sammen, andre gange laver vi noget mere aldersopdelt. Vi har værksteder, legetøj, og masser af materialer, så det er bare fantasien der sætter grænser
for udfoldelserne.
Hvis nogen er interesseret i at vide mere om institutionen så klik ind på
vores hjemmeside: sbu.frederikshavn.dk, ring til os på Tlf. 98 47 31 35,
eller kom et smut forbi.
Hilsen Børn og Voksne i Skærum Børne- og Ungdomshus.

”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

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.

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.

Skærum Sogneforening
Sommeraktivitet i juni og juli måned:
Hver tirsdag kl. 18.30 - 19.30: Spil og sport for alle aldre på legepladsen.
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.

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
8. juni 2005 - Kvissel
Menighedsrådsmøde i graverens kontor ved kirken.
Arrangør: Kvissel menighedsråd.
15. juni 2005 - Kvissel
Pensionistforeningens sommerudflugt.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
17. juni 2005, kl. 17.00 - Kvissel
Familieaften på 4H-gården med aktiviteter og fælles spisning.
Arrangør: Kvissel 4H.
21.-25. juni 2005 - Kvissel
Kvissel sommerfest.
23. juni 2005, kl. 20.00 - Skærum
Skt. Hans på legepladsen - med bål, båltale, snobrød, pølser m.m.
Arrangør: Skærum Sogneforening.
23. juni 2005, kl. 20.00 - Kvissel
Skt. Hans ved Kvissel Fritidshus.
25. juni 2005, kl. 19.00 - Kvissel
Kvissel sommerfest slutter med stort borgerbal i telte.
23. juli 2005, kl. 18.00 - Skærum
Skovfest i Katsig Bakker for børn og voksne - tag madkurven med.
Arrangør: Skærum Sogneforening.
10. august 2005, kl. 19.00 - Ravnshøj
Sommerbanko i teltet - RIF's sommerfest.
Arrangør: Sportens Venner

16. august 2005, kl. 19.00 - Ravnshøj
Cykeltur "ud i det blå" fra Hallens parkeringsplads.
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening
18. august 2005, kl. 19.00 - Skærum
Lokalhistorisk travetur i Katsig Bakker for alle - tag aftenkaffen med.
Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv
20. august 2005, kl. 16.00 - Kvissel
Cykeltur til Jerup strand - med overnatning.
Arrangør: Kvissel 4H.
5. september 2005, kl. 19.30 - Ravnshøj
Generalforsamling i Cafeteriet
Arrangør: Sportens Venner
10. september 2005 - Skærum
Høstfest i Borgernes Hus
Arrangør: Borgernes Hus
25. september 2005, kl. 14.00 - Kvissel
Åbent Hus ved 4H-gårdens 9 års fødselsdag
Arrangør: Kvissel 4H
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.

Borgernes Hus - loppemarked
- Af Bent Nygaard Olesen

Vi er begyndt at samle ind til efterårets loppemarked, som afholdes i Dybro
den 30. oktober. Har I nogen ting stående, som I vil give til loppemarkedet,
så ring til en af os. Vi kommer gerne og henter.
Bent: 98 47 35 89 - Peter: 98 47 35 22

Af Aasted sogns historie
- Af O. Thomasberg, Egnsarkivet

I Vendsyssel Årbog 1928-29 er der en artikel af lærer P. M. Rørsig, om
degnen Niels Calmer i Mosbjerg, og hans virksomhed som kirurg. Calmer
døde 6. februar 1831, men hans praksis i egnen blev fortsat, hvilket ses af
en ansøgning som gårdejer Niels Thomsen i Starbakken 26. september
1844 indsender til kongen, heri fortæller han om sin forbindelse med Calmer, og at han har hjulpet Calmer gennem mange år.
”I over 30 år har jeg her i egnen, hvad jeg med mange attester kan bevidne, med held kureret for benbrud og forvridninger såvel som gamle
benskader. Et armbrud som for 36 – 37 år siden overgik mig selv, bragte
mig til at søge hjælp hos sognedegn Calmer i Mosbjerg, der var kendt som
en duelig helbreder af benbrud, forvridninger m.v., og som var meddelt
allernådigst bevilling til at kurere for slige sygdomme.
Han helbredte mig og brugte mig siden i flere år, som sin medhjælper ved
de mange kure, da han selv blev gammel og svag, og herved fik jeg megen
øvelse i at behandle og helbrede sådanne sygdomme”.
”Nu er jeg for at have sat en gammel norsk skippers arm i led (efter at
armen i 12 dage havde været af led ) bleven indstævnet for retten som
Qvaksalver”.
”Gud ved, at jeg gerne for fremtiden kunne ønske at undlade at påtage
mig flere kure; men flere af mine venner og velyndere, og deriblandt mange agtede mænd, har bedt mig at indgive allerunderdanigste ansøgning,
om allernådigste tilladelse til at kurere for arm og benbrud, forvridninger

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

og anden benskade, fordi, som de mener, at jeg kunne endnu virke noget til
mine lidende medmenneskers gavn.
Jeg vil derfor ikke, skønt jeg er gammel og svag, modsætte mig deres ønske, og vover derfor allerunderdanigst at ansøge deres majestæt om allernådigst bevilling i dette øjemed.
”7 stk. attester og anbefalinger vover jeg allerunderdanigst at vedlægge”.
De attester, der fulgte med Niels Thomsens ansøgning, indeholdt en mængde navne på personer, præster og bønder, som bevidnede hans duelighed og
nødvendigheden at, at den ansøgte tilladelse blev givet. Herredsfogeden og
amtmanden anbefalede også at tilladelsen blev givet, i alt fald når Niels
Thomsen forud havde godtgjort sine kundskaber og sin duelighed i kirurgien.
Kancelliet sendte 5. november 1844 ansøgningen med attester og anbefalinger til sundhedskollegiet, men i et indlæg på 7 foliesider søger distriktskirurg Willumsen med henvisning til den norske skipper at vise det unødvendige og skadelige i, at tilladelsen gives. 27. november 1844 skrev kollegiet til kancelliet, at da Niels Thomsen havde taget skipperen under behandling i en by, hvor den autoriserede læges hjælp uden ophold kunne
skaffes til veje, skønnedes det ikke at der var grund til at anbefale ansøgningen, og kollegiet måtte aldeles fraråde, at Niels Thomsen fik bevilling
til at praktisere. Sagen blev henlagt.
Niels Thomsen var født 8. oktober 1780 i Knorren i Tolne sogn og blev gift
med Maren fra Skajbjerg i Ugilt, han og hustruen døde begge i eftersommeren 1860 i Vejrbakken.
Om Niels Thomsen fortælles, at han var en dygtig benbrudslæge, der var
meget søgt af folk fra nær og fjern, og til hans klientel skal have hørt en
apotekersøn fra Frederikshavn, hvorfor han fik lov til selv at blande medicin på apoteket; tidligere havde han selv samlet urter til at lave medicin af.
På sine ældre dage blev han stærkt alkoholiseret, og som gammel blev han
åndssløv.
Niels Thomsen havde en søster Kirsten Thomasdatter, der var ”Klog Kone” på hjemegnen, men som senere rejste til Amerika.

Niels Thomsens praksis fortsattes af sønnen Thomas Nielsen født i Neder
Starbakken i 1821 og død i Vejerbakken 1890. Han var ikke helt så dygtig
som faderen, men der kom mange patienter til ham, han behandlede forvridninger og benbrud og følte med meget let hånd. Selv havde han 3 gange haft lårbrud, som han selv havde behandlet.
Thomas Nielsen var en alsidig mand, han var jæger, slagter, kurvebinder
og spillemand ved gilder m.v. Han var så huslig, at han ofte lavede middagsmaden til familien, men også han holdt mere af snapsen, end han vel
kunne tåle; det var for så vidt intet under, mens han var barn plejede hans
mor at give ham en dram, inden han skulle til Ribberholt skole, og som
”Klog Mand” honoreredes han ofte med en flaske brændevin.
Han havde adskillige sønner og døtre, men ingen af dem fortsatte hans
virksomhed på det kirurgiske område.

Skærum Sogneforening
- Af bestyrelsen, Søren Rahbek

Sidste nummer af Skrå-en indeholdt bl.a. referat af Sogneforeningens generalforsamling, men det konstituerende møde blev afholdt efter deadline.
Efter konstituering er ansvar og opgaver i Sogneforeningen fordelt på flg.:
Formand:
Søren Rahbek
tlf. 9848 4404
Næstformand: Bigitte Vegeberg
tlf. 9847 3334
Kasserer/
Jesper Mygind
tlf. 9847 3773
Legeplads:
Lene Schiønning Bruun
tlf. 9847 3787
Sekretær:
Sidsel Christensen
tlf. 9848 2008
PR:
Alice Schneider
tlf. 9847 3353
Flag:
Lars Andersson
tlf. 9847 3273

Intet nyt under solen...?
Frisøren: Herren ser så tilfreds ud idag.
Kunden: Ja, jeg har fået skattebilletten afleveret - og nu hviler jeg mig til den skal betales.
Storm P. 1944

Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf. 8734 5051

Oplandsafmagt ???
- Af Ove Christensen p.v.af Oplandsgruppen i Fællesvirke Vest

De “kloge siger”, at storkommunen er det eneste rigtige - jo større desto
bedre. Men er det nu også rigtigt på alle områder? Vi bekymrer os for oplandets og de små landsbysamfunds fremtid.
Risikerer vi, at
•
dagplejen flytter længere væk?
•
den lille købmand bukker under?
•
skolerne eller dele af skolerne flytter til byen?
•
arbejdspladserne centreres i bynære områder?
•

de lokale politikere forsvinder?
Får vi en storkommune, hvor oplandet og de små samfund har vanskeligere
ved at blive hørt, hvor nærdemokratiet får vanskelige vilkår og udviklingen
sættes i stå, og hvor vi i oplandet må slås indbyrdes om den begrænsede
“bid af kagen”? Ja, måske vi bliver til små sovebyer!

Den nye storkommune bliver én af landets kommuner med rigtig mange og
små lokalsamfund. Betyder det, at vejen til indflydelse bliver lang og måske også tung?
Skal vi, der bor i oplandet, læne os tilbage og stiltiende se til, at andre bestemmer for os!. Eller HVA’?
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I Fællesvirke Vest, som er en paraplyorganisation for foreninger i Kvissel,
Ravnshøj, Skærum og Åsted, har vi drøftet fremtiden for landsbysamfundene i den nye Frederikshavn Kommune.
Vi synes, at de spørgsmål, som vi indledte med, er så væsentlige for alle,
der bor i oplandet, at vi foreslår, at borgerforeninger og andre med interesse for oplandet i den nye storkommune sammen udveksler synspunkter og
drøfter landsbysamfundenes fremtid.

Ravnshøj Gymnastikforening
- Af bestyrelsen, Pia Seiferheld

Søndag den 13. marts 2005 afholdt foreningen sin årlige gymnastikopvisning. Sædvanen tro var det et arrangement som trak fulde huse, og alle stole i Hallen var besat.
Som tilskuere var vi vidner til flot opvisning fra vore børnehold - Krudtugler, Springlopper, Sej-Rytme Gym og Springere gjorde alle en stor og flot
indsats for, at det skulle blive en inspirerende, sjov og hyggelig eftermiddag og der var fuld fart over gulvet hele eftermiddagen. Som rosinen i pølseenden var instruktørerne og bestyrelsen på banen med et show – og de
slap hæderligt fra dette forløb.
En rigtig dejlig eftermiddag med mange glade mennesker – ikke mindst
hos de mange spændte og forventningsfulde børn. Her skal lyde en STOR
tak til de mange tilskuere, hjælpere og instruktører – som alle var med til at
gøre denne eftermiddag til en succes.
Foreningen afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2005.

20 af foreningens medlemmer var mødt op for at høre om året, der var gået. Formanden kunne med tilfredshed se tilbage på den netop afsluttede
sæson. Med 28. sæsoner på bagen var det endelig lykkedes for foreningen
at få sit eget logo. Et logo som vi er meget stolte af. Derudover blev der
orienteret om de forskellige arrangementer, som der havde været afviklet i
løbet af året samt hvorledes tilslutningen på de forskellige hold havde været.
Formanden sluttede sin beretning med at takke instruktørerne, som alle
havde ydet et stort og flot stykke arbejde i gymnastiksalen. Endvidere var
der en tak til kaffeholdet og øvrige hjælpere – som gerne giver en hånd
med, når vore egne ikke række.
Regnskabet blev herefter fremlagt, og både formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Herefter var der valgt til bestyrelsen: Kirsten Christensen (modtog genvalg) og Julie Tyron (modtog genvalg). Valget at suppleanter faldt på Jørgen Christensen og Jørgen Hansen. De 2 revisorposter blev besat af K.B.
Johansen og Ulla Fuglsang og valget af revisorsuppleant faldt på Jens Søndergaard.
Generalforsamlingen sluttede med lidt godt til ganen, samt sang.
I øjeblikket er vi 32 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 mærkerne igen næste år.
Slutteligt kan vi oplyse, at der arbejdes med at få programmet for næste
sæson skruet således sammen, at der også vil være et hold, som vil falde i
netop din smag.
Inden sæsonopstart planlægges en fælles cykeltur (16. august). Vi starter
fra Hallen kl. 19.00 - medbring kaffekurv, som nydes undervejs.
Gymnastikforeningen ønsker alle en god sommer!

