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Bro over Aasted å

SKRÅ-EN
- udgives af foreningen Fællesvirke Vest,
- udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,
- uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted.
Forsiden
Broen ved den tidligere mølle, hvor Ravnsholtvej krydser Aasted å. Møllen er kendt som både Aasted mølle og Ravnsholt mølle - og broen er her
tegnet af Jens Larsen, Ravnshøj.
Redaktion
- Alice Schneider, Skærum,
- Linda Rath, Skærum Kirkeby,

- Orla Thomasberg, Ravnshøj,
- 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@skaerum.net
Stof til næste nummer skal være indleveret senest den 4. november 2005.
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Hvorfor skriver du aldrig, Claus Jørgen?
- Af redaktionen

SKRÅ-en er talerør for de foreninger, som er med i Fællesvirke Vest. Her
kan de fortælle om aktiviteter, glæder og sorger og henvende sig til nuværende og evt. kommende medlemmer. Samtidig er det lokalområdets mulighed for at følge med i, hvad der sker i de forskellige foreninger.
Men ind i mellem kniber det med at få artikler til bladet.
Der er foreninger, der skriver jævnligt - og tak for det! Men redaktionen
vil også meget gerne have indlæg fra resten af Fællesvirke Vests medlemmer - og fra de af vore læsere, der har deltaget i et arrangement eller har
gode forslag til foreningerne og gerne vil fortælle om det. Det kan være
med til, også at gøre SKRÅ-en læseværdig på længere sigt.
Redaktionen opfordrer derfor til, at I fatter pennen, skrivepladen, computeren m.m. og sender os et indlæg.
Indleveringsfrist til næste nummer står altid på side 2 i bladet.
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Hvad er Fællesvirke Vest?
- af redaktionen

Ja du har sikkert hørt navnet nævnt nogle gange. Vi vil her præsentere foreningen for dig
Fællesvirke Vest er en sammenslutning af 27 foreninger og institutioner, en
slags foreningernes forening, i det lokalområde der dannes af Åsted og
Skærum sogne.
Fællesvirke Vest er lavet for at styrke sammenholdet i lokalområdet, og for
at vi kan stå os bedre over for forskellige instanser og myndigheder, for
eksempel når det angår trafik, lokale institutioner og lignende. Det hjælper
når der er mange bag ønskerne om forbedringer i lokalområdet. Fællesvirke Vest skal også virke som koordinator foreningerne imellem, så der ikke
laves flere arrangementer på de samme datoer.
Hvem kan være med ? Ja det kan alle foreninger og institutioner i nævnte
område, det er da også glædeligt at se, at medlemskredsen spænder meget
vidt. Der er Borger, Idræts og Gymnastikforeninger, Spejdere, Lokalarki-

Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf. 8734 5051

4

ver, Dyreklub Antenneforening og Pensionistforeninger for at nævne nogle
af dem.
Af institutioner er Troldehøj, Skolen og Ungdomshuset i Skærum med,
ligesom menighedsrådene også slutter op.
Fællesvirke Vest udgiver tidsskriftet Skrå'en der udkommer 4 gange om
året, dets nummer 50 er for længst passeret. Det er lidt usædvanligt for et
lokalblad at udkomme i så mange numre, og vi kan sikkert nå de næste 50
numre.
Skrå'en udsendes i ca. 1000 eksemplarer og den læses med stor interesse,
ved vi.
Der lægges et stort arbejde i at skrive og samle bladet, alt sammen af frivillige hænder.
For Fællesvirke Vest er der fortsat mange opgaver at tage fat på. En af de
større er at få opbygget et netværk, med andre dele af den nye storkommune, så vi der bor i lokalområderne ikke bliver glemt. Med storkommuner
ved vi jo alle, at der bliver længere til der, hvor beslutningerne tages.

Installation af hardware og software
Gendannelse af mistede data
Rådgivning
Programmering
Hjemmesider
Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 66 88
Mail: admin@basta-it.dk Hjemmeside: www.basta-it.dk
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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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Skærum kirke
- Af Bo Storm, Skærum menighedsråd

Koncertoplevelse
Tirsdag den 8 august var der koncert i Skærum Kirke med den verdenskendte musiker John Doan. John Doan er kendt for sine fantastiske evner
til at spille strengeinstrumenter. Han spiller bl.a. lut, guitar og banjo. John
Doan kommer fra USA.
I Skærum Kirke spillede han på Harpeguitar. Det er en meget stor guitar
som har harpestrenge foruden de strenge som en klassisk guitar har. Det er
et fantastisk instrument som kombinerer harpens bløde toner og guitarens
muligheder for alsidig musik.
John Doan spillede bl.a. egne komponerede værker som han havde skrevet
med udgangspunkt i sine mange rejser på Irland.
Koncerten var kombineret med et dias show.
Koncerten samlede 66 gæster.
Høstgudstjeneste med traditioner
Søndag den 18 september er der Hubertusmesse og høstgudstjeneste i Skærum Kirke. Det er en gammel katolsk skik om efteråret at hylde sct. Hubertus som er jægernes skytshelgen. I gamle dage foregik det på den måde at
jægerne mødte i kirken iført deres grønne tøj, og de havde sågar deres hunde og våben med. Der var også jagthornsmusik.
Traditionen er ved at komme igen flere steder i Danmark, dog er der ikke
hunde og våben i kirken. Traditionen bliver kombineret med jagthornsmusik på store horn og er samtidig en høstgudstjeneste.
I Skærum Kirke den 18 september er det Aalborg Jægerklubs Es horns
gruppe der vil spille både ved ankomst og i kirken.
Aalborg Jægerklubs blæsergruppe har igennem mange år vundet mesterskaber rundt omkring i Europa, og er p.t. regerende danmarksmestre.
Spejderne i Skærum er med på dagen, hvor de har naturens gaver med.
Der er kaffe og sodavand efter koncerten.
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Af Aasted sogns historie
- af O.Thomasberg, Egnsarkivet

Møller i Aasted sogn
Skal vi i dag løse en opgave, hvortil der kræves energi – ud over vor egen –
har vi elektricitet og motorkraft til rådighed. Vi trykker på knappen, og
straks kører maskinen.
Før i tiden, måtte man ty til andre energikilder, hvis man for eksempel
skulle korn til mel. Det begyndte med at man malede kornet på en skubbekværn med håndkraft, senere brugte man en ”Hestgang”, hvor en hest gik
rundt og var drivkraften bag kværnens roteren, der gav mel, malt og foder.
Men også andre energikilder blev udnyttet, nemlig vind og vand kraft. I
Åsted sogn, har der langt tilbage, været vandmøller langs Åsted å. I et register over hvem der ejede fast ejendom i Åsted sogn dateret 21. juli 1568,
nævnes 2 møller. Sansynligvis Lindet og Ravnholt møller. Man må også
regne med at der har været bygget Vindmøller på egnede steder.
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Lindet Mølle hører vi første gang omtalt 1517 i en markbog. Denne mølle
beskrives 1688 som en Skvætmølle, der oversvømmes ved tøbrud. ”kan
ikke male i sommerens tørke og om vinteren i stærk frost” står der om den.
Møllen malede korn til gårdens eget forbrug. I 1882 nævnes Lindet Mølle
som en stor mølle med to kraftige vandhjul. Lindet Mølle havde også kunder langt uden for sognets grænser både i Gærum og Torslev sogne.
Ravnsholt Mølle eller Åsted Mølle er også nævnt i markbogen 1517. Den
har sikkert fra begyndelsen hørt til gården Ravnsholt, men er som en betydelig indtægtskilde lagt under Knivholt, for at den kunne gives i selvstændigt fæste. Den er nærme beskrevet i Skrå'ens marts nummer 1999
Guldbækskær Mølle nævnes ligeledes i markbogen 1517. Møllen nævnes
igen 1672, og beskrives her som en lille mølle, med en møllesten på ”5/8
alen fra løberens øje” eller ca. 90 cm. i diameter. Det er usikkert hvor den
har ligget, formodentlig ved åen øst for Ravnsholtvej.
Fuglsang Mølle nævnes 1640, men er sikkert ældre. Den var mølle frem til
ca. 1918, da den brændte. En vigtig færdselsvej er gået lige forbi møllen,
mod Mejling fra Starbakken området. Lidt nord og vest for møllen lå frem
til 1738 en skolebygning, hvorfra man 1744 hentede tømmer til byggeriet
af Ribberholt skole.
Håbendal Mølle der lå ved Skærum å, blev 1601 solgt til ejeren af Eget.
Vi kender det fra en retssag i 1612, hvor der bliver uenighed om jorden til
møllen.
I kirkebogen nævnes 1658 Over Mølle og Neder Mølle nævnes 1660. Det
må være to af de ovenfor nævnte vandmøller ved Åsted å. Vi har ikke viden om at der har været andre møller ved åen , og der har sikkert heller
ikke været plads til flere møller.
Vindmøllen ved Lindet. I 1882 nævnes det, at der var en vindmølle ved
Lindet, og at den var flyttet til nabosognet, men ikke hvor den stod, eller
hvor den blev flyttet hen.
Vindmøllen ved Overskoven der nævnes 1806, stod vest for gården
(inden gårdens flytning efter brand). Læs artiklen om Overskoven i
Skrå'ens marts nummer 2002, hvor møllen er beskrevet.
Vindmøllen ved Håbendal skal have stået på marken sydvest for gården.
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De tre nævnte vindmøller har helt sikkert været små møller til brug for de
enkelte gårde. Måske har der været vindmøller ved nogle af de andre større
gårde, men dem kender vi ikke noget til.
Senere blev det almindeligt, at de fleste gårde havde egen mølle, der i reglen var bygget op gennem gårdens ladetage. Nu kunne man tærske og male
kornet hjemme og var fri for den lange og slidsomme vej til møllerne og
ventetiden, mens kornet blev malet. Senere har elektriciteten, som nævnt
erstattet den ofte usikre vindenergi.
Vindmøllen i Ravnshøj var en mølle bygget til – som lønarbejde – at male korn i større målestok. Møllen der var af hollandsk type, blev bygget ca.
1905 og var aktiv mølle frem til 1953. Møllen blev nedbrudt 1957.
Hvad så med Nygård Mølle ? - hører jeg nogen sige. Denne vandmølle har
også haft betydning for Åsted sogn, idet den ligger nær ved Kvissel by,
hvortil den leverede elektricitet fra 1918, men den ligger i Tolne sogn og
falder derfor uden for denne beretning.
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Ravnshøj Gymnastikforening
- Af bestyrelsen

31 friske M/K'er har i forårsmånederne arbejdet ihærdigt med at tage
Idrætsmærket. Den 2. juni fik alle overrakt et diplom ved en lille fest i
"Nøøst". Tre af medlemmerne modtog endvidere en buket, idet Hanne
Fristrup og Kirsten Sørensen modtog deres mærke nr. 20 og Inga Melberg
modtog sit mærke nr. 25. Stort tillykke til de tre jubilarer og stort tillykke
til de øvrige deltagere for de flotte resultater, som de har opnået i forårsmånederne.
Den 18. september deltager gymnastikforeningen i et projekt under DGI
med titlen: ”Nordjylland bevæger sig”. På denne dag er der mulighed for at
prøve stavgang eller at komme på en cykeltur. Mødetidspunktet er kl.
10.00 og/eller kl. 14.00 v/Hallen.
I uge 37 tager vi hul på vintersæsonen, og glæder os til at byde nye som
”gamle” velkommen til endnu en sæson.
Vi ses i gymnastiksalen!

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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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.
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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 (start d. 28. sept.).
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.

Ravnshøj Gymnastikforening:
Sæsonstart uge 37:
Tirsdage i gymn.sal: Forældre/barn - 2-4 år kl. 16.00
"Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. - kl. 17.00
"Springlopper". Dr. 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: MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år kl. 19.00

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
10. september 2005 - Skærum
Gammeldaws Høstfest i Borgernes Hus med 3-retters menu og dans.
Arrangør: Borgernes Hus.
14. september 2005, kl. 19.00 - Kvissel
Menighedsrådsmøde i graverens kontor - offentlig adgang.
Arrangør: Kvissel menighedsråd
15. september 2005, kl. 17.30 - Kvissel
Fællesspisning i Pensionistforeningen - vi synger sammen.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
18. september 2005, kl. 10.00 og/eller kl. 14.00 - Ravnshøj
Mulighed for Stavgang eller cykeltur fra Hallen. Arrangement under
"Nordjylland bevæger sig".
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening
25. september 2005, kl. 14.00 - Kvissel
Åbent Hus ved 4H-gårdens 9 års fødselsdag.
Arrangør: Kvissel 4H
27. september 2005, kl. 14.00 - Ravnshøj
Gudstjeneste i samlingssalen på Ravnshøj Pensionistcenter.
Arrangør: Kvissel 4H
9. oktober 2005 - Kvissel
4H familietur til bowlinghallen. Vi bowler fra 17-18 og spiser derefter.
Arrangør: Forældrerådet i Kvissel 4H
12. oktober 2005, kl. 19.00 - Kvissel
Menighedsrådsmøde i graverens kontor - offentlig adgang.
Arrangør: Kvissel menighedsråd
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13. oktober 2005, kl. 17.30 - Kvissel
Høstfest i Pensionistforeningen - Løjbjerg spiller op til dans.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
18. oktober 2005, kl. 19.00 - Skærum
Præmiewhist i Borgernes Hus.
Arrangør: Borgernes Hus.
27. oktober 2005, kl. 12.00 - Kvissel
Fællesspisning i Pensionistforeningen - besøg af Seniorshoppen.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
27. oktober 2005, kl. 19.00 - Kvissel
Konfirmandgudstjeneste.
27. oktober 2005, kl. 18.00 - Skærum
Fællesspisning med efterfølgende kaffe i Borgernes Hus .
Arrangør: Skærum Sogneforening.
30. oktober 2005, kl. 10.00 - 15.00 - Skærum
Stort loppemarked i Dybro Juleland - støt lokalsamfundet.
Arrangør: Borgernes Hus
6. november 2005, kl. 19.00 - Skærum
Bankospil i Borgernes Hus.
Arrangør: Borgernes Hus.
7. november 2005, kl. 19.00 - Kvissel
Lysbilledaften med Holger Andersen i Pensionistforeningen.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
23. november 2005, kl. 14.00 - Ravnshøj
Julebanko i Væksthuset.
Arrangør: Sportens Venner
20. november 2005, kl. 14.00 - Kvissel
4H familietur til Vestervang. Vi henter juletræ og spiser æbleskiver.
Arrangør: Kvissel 4H
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20. november 2005, kl. 14.00 - Kvissel
Julebanko i Fritidshuset.
Arrangør: Kvissel Borgerforening
22. november 2005, kl. 19.00 - Skærum
Præmiewhist i Borgernes Hus.
Arrangør: Borgernes Hus.
24. november 2005, kl. 17.30 - Kvissel
Novemberbuffet i Pensionistforeningen - Løjbjerg spiller op til dans.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
27. oktober 2005, kl. 16.00 - Kvissel
Juletræet tændes på torvet. - Arrangør: Kvissel Borgerforening..
12. december 2005 - Kvissel
Pensionistforeningens juleafslutning med bankospil og overraskelser.
Arrangør: Kvissel pensionistforening.
13. december 2005, kl. 20.15 - Ravnshøj
Juleafslutning for de voksne medlemmer i Væksthuset.
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening.
18. december 2005, kl. 14.30 - Skærum
Juletræsfest i Borgernes Hus - fællesspisning til aften.
Arrangør: Borgernes Hus.
19. december 2005, kl. 18.30 - Kvissel
Risengrød og juletræ i 4H-stalden..
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.
16
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Skærum Sogneforening
- Af bestyrelsen, Alice Schneider

Sankt Hans aften i Skærum
Bålet var flyttet op på en lille høj bag ved Ungdomshuset p.g.a reparation
af legepladsen.
Formanden for Fælles Virke Vest Jørgen Steengård holdt båltalen, som
handlede om kvinder, hekse og om livet i Skærum.
Det var en munter og lærerig tale.
Bagefter bagte børnene snobrød på bålet og på den medbragte grill.
Der var mødt ca. 80 voksne og børn op, og vejret var pragtfuldt. Vi nød at
se solnedgangen.
Katsigfesten
Igen i år holdt Skærum Sogneforening sommerfest i Katsig Bakker. Der
var mødt ca. 125 feststemte mennesker op med medbragt madkurv, og
Sogneforeningen solgte pølser, vafler, is og suppe. Der var også flødebollekast og amerikansk lotteri med mange flotte præmier.
Der var forskellige konkurrencer – både for børn og voksne til stor morskab for hele forsamlingen.
Musikken blev leveret af Bendt Aaen og der blev danset lystigt til den lyse
morgen.
Sogneforeningen vil hermed takke samtlige sponsorer for de mange fine
gaver, som var kommet fra Skærum, Hørmested, Kvissel, Lendum, Ravnshøj, Rydal og Frederikshavn.

Loppemarked i Skærum
- Af Bent Nygaard Olesen, Borgernes Hus

Vi samler stadig ind til efterårets loppemarked, som afholdes i Dybro den
30. oktober. Hvis du kan undvære nogle ting til loppemarkedet, så ring til
en af os. Vi kommer gerne og henter.
Bent: 98 47 35 89 - Peter: 98 47 35 22
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Kunsten at få en idé
- Gruk af Piet Hein

Kunsten er ikke
at få en idé.
Enhver kan med lethed
få to - .
Kunsten er den
mellem to eller fler
ganske almind'lige
hverdagsidéer
at se
hvilken én
der er go.
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Kvissel Idrætsforening
- Af bestyrelsen, Jytte Høyrup

Kvissel Idrætsforenings bestyrelse inviterede i ugen alle underudvalg til
møde, hvor temperaturen bl.a. blev målt på klubbens tilstand, og fælles
oplevelser kunne drøftes på tværs over bordet.
I betragtning af, at håndbold- og badmintonafdeling har hjemmebane i
Ravnshøjhallen og fodbold samt tennisafdelingen hører til ved Kvissel Fritidshus, så kan det være svært at mødes i klubregi. Derfor sørger bestyrelsen for med jævne mellemrum at indkalde til fællesmøde og denne gang
var der basis for at servere smørrebrød, som tak for en fornem indsats.
Udvalgsmedlemmerne hørte om status på klubben økonomi og blev orienteret om arbejdet på den ny floorball afdeling, der opstartes i september.
Alle udvalg berettede om arbejdet i egen afdeling og det er glædeligt at der
i år er flere ungdomshold tilmeldt i håndboldafdelingen, set i forhold til
sidste sæson. Et par enkelte trænerposter mangler stadig at blive besat, men
det forventes at være løst i løbet af den forgangne uge så alle ungdomsspiller får kompetente ledere på opgaven.
Fodboldafdelingen har succes med seniorholdene, hvor både serie 4 og
serie 5 er placeret i toppen af rækken. I sommerens løb har der været 3
ungdomshold tilmeldt Kibæk Cup og de små mikroputter, der fik en hård
placering i foråret forventes at få en bedre efterårssæson.
Tennisafdelingen kan melde om tilgang på ungdomssiden, hvilket er stik
modsat i badmintonafdelingen. Her er der udelukkende grandvoksne mænd
på banen og afdelingen melder om ventelister til den attraktive interne turnering.
Også fra de 3 festudvalg var der positive tal at hente.
Halfesten 2005 gav et lille overskud til både Ravnshøj og Kvissel Idrætsforening og allerede nu arbejdes der med at finde kunstner til halfest i
2006, med det formål at få flere deltagere med.
Rock Party udvalget, der bliver året topscorer, har med 200 hjælpere på
banen i år sikret klubben en meget stor extra indtægt og sportsudvalgene
vil nu undersøge forskellige tiltag, som skal komme alle ungdomsspillere
til gode.
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Også DAD koncerten i Arena Nord i Oktober, som ligeledes afholdes i
samarbejde med Sportens Venner, tegner til at blive en succes.
KIF mangler byfestudvalg
Den netop afholdte Byfest i Kvissel gav et overskud på den rigtige side af
de 20 tusinde, men problemet er, at næsten alle udvalgsmedlemmer ønsker
at stoppe og der ikke er nye til at træde ind. KIF’s bestyrelse håber nogle
festentusiaster melder sig på banen.
Generelt meldes der fra flere udvalg om lidt frafald af forskellige årsager
og bestyrelsen er opmærksom på, at en forening med så mange underudvalg har mange hjælpere i gang. Ofte er der 2 eller 3 poster til samme person og det kræver ressourcer.
Det vigtigste er, at sportsudvalgene fungerer optimalt og det vil i de kommende måneder vise sig, om det må blive på bekostning af en lokal byfest
til næste sommer.
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Fra det bette arkiv i Skærum
- Af Linda Rath, Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet havde inviteret til en lokalhistorisk aftentur i Katsig Bakker den
18. august, og da vi havde bestilt godt vejr, var vi kun lidt bekymrede over
vejret først på dagen. Det var heldigvis ubegrundet, for aftenen bød på det
fineste vejr til turen.
De 16 fremmødte så og hørte om lokale hulsten, om hvordan festpladsen
var opstået og fik en masse at vide om de gamle matrikler og ejendomsforhold.
Vi fik også beretningen om nogle af de bebyggelser, der førhen har ligget i
området - bl.a. Fjælsted / Fielsted / Skærumhede Hs.
Vi besøgte gravhøjen ved Studsbjergvej, ét af de omkring 60 registrerede
fortidsminder i og omkring Skærum sogn. Der er dog sået tvivl om, hvorvidt enkelte af de oprindeligt udpegede høje er naturlige småbakker i landskabet.
Turen sluttede på Helligbakken, hvor der i 1920-erne blev opsat en mindesten for genforeningen med Sønderjylland. Selve stenen siges at stamme
fra en nærliggende gravhøj.
Herefter besøgte vi Sct. Jørgens kilde / Helligkilden / dei helle tjåel, hørte
om kildens brug og historie og fik en snak om tro og overtro.
Turen sluttede med fælles kaffe på mindepladsen.
Arkivet vil hermed gerne takke Hans for deltagelse i turen og for at dele
sin store viden om området med aftenens gæster.

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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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

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