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Fra redaktionen
Ja, som tiden dog går. Endnu et år er lagt til rækken af mange numre af
Skrå-en, og det er tiden til at bede om en håndsrækning til udgivelse af
bladet. Vi håber, at mindst lige så mange som sidste år vil give et frivilligt
bidrag til bladet.
Vi har lagt et girokort i bladet - men du er også velkommen til at lægge
beløbet og girokortet i en kuvert som kan afleveres enten til købmanden
eller lægges i postkassen hos et af redaktionsmedlemmerne.
Fra redaktionen siger vi på forhånd tak til læserne.
Samtidig vil vi gerne opfordre alle medlemsforeningerne i Fællesvirke
Vest til at bruge Skrå-en lidt mere. Vi vil også meget gerne have artikler
fra de foreninger, vi ikke hører så meget om - så fat pennen eller tastaturet
og send os et indlæg om, hvad der sker i netop jeres forening.
Skrå-en udkommer i månederne 3-6-9-12 og indleveringsfristen er altid
den første fredag i måneden før - se den aktuelle dato på side 2.
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Af Aasted sogns historie
- af Bjarne Haugaard Madsen, Egnsarkivet

Fødsler i dølgsmål og hvad deraf følger
Det har ikke altid været lige let at være enlig mor eller at føde børn uden
for ægteskab. Dykker man ned i Kirkebogen for Åsted sogn og Herredstingbogen for Horns Herred dukker der et par forfærdelige historier op.
I kirkebogen under døde den 5. juni 1711 står der ”Maren Christensdatters
barn, som hun i fødslen ombragte”.
I tingbogen findes et desværre ret mangelfuldt brudstykke, der omhandler
samme begivenhed. Af dette fremgår, at Maren Christensdatter havde født
barnet i dølgsmål, og at hun havde skjult barneliget i laden. Maren hævder
tilsyneladende, at barnet var dødt ved fødslen, da det ”aldrig gav lyd eller
mæle”.
Der er altså ikke tale om en tilståelse, hvad drab angår. Ikke desto mindre
dømmes Maren til halshugning.
Marens død er ikke indført i kirkebogen under døde, sandsynligvis har
henrettelsen heller ikke fundet sted her i sognet, men hun var dog barn af
sognet. Det var heller ikke kutyme at begrave henrettede personer i indviet
jord og altså heller ikke på behørig vis at registrere deres død.
Begivenheden fik alligevel omtale i kirkebogen, idet der under rubrikken
”Publice absolveret” står følgende:
”27. sep. 1711 Christen Sørensen Sortkær i Kvissel en ægtekones mand,
som havde begænget letfærdighed med Maren Christensdatter i Kvissel,
som den 2. september blev ved sværdet henrettet, fordi hun i fødslen havde
ombragt sit barn”.
Og videre:
”11. okt. 1711 Ole Bertelsen en ægtekones mand for ulovlig omgængelse
med ovenanmeldte Maren Christensdatter og af hende ved retterstedet beskyldtes”.
Maren har altså syntes, at mændene ikke skulle slippe helt og aldeles fra
deres del af skylden, men medens disse to kunne nøjes med i kirken at stå
offentligt frem og bekende og angre deres brøde, måtte Maren betale med
sit liv. Ganske vist havde de jo heller ikke begået drab.
Et par år efter er der ifølge herredstingbogen en ny og mere detaljeret beskrevet sag af samme karakter. Palmesøndag 1713 gik Søren Calmer, ridefoged på Knivholt, sammen med to andre mænd ud for at lede efter liget af
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et barn som pigen Karen Knudsdatter havde født og dræbt. Liget blev fundet under en udhængende brink i et vandhul, som Karen selv førte mændene hen til. Da de fandt det, blev det bragt ind til Christen Erichsen i Bækmøjen, hvor Karen tjente. Her blev barnet pakket ud af en gammel lærredsklud, som det var svøbt i. Om halsen sad da stadig det tøjstykke, der var
anvendt til at kvæle det med. Tre kvinder, Laurids Mortensens hustru, Maren Christensdatter og Niels Thomsens hustru i Ribberholt samt de to
mænd Peder Jacobsen og Anders Christensen i Ribberholt bevidnede, at
det drejede sig om et ”fuldkommet pigebarn”. Der var under omstændighederne ikke meget andet for Karen Knudsdatter at gøre, end at tilstå såvel
fødsel som drab.
Karen Knudsdatter stævnes til at møde for Herredsretten den 24. april og
medtage det døde barn (barnet har på det tidspunkt været dødt i 17-18 dage!).
Dommeren og otte domsmænd afsagde 1. maj kendelse ”efter lovens 6.
bog 6. kapitel og 8. artikel,” at Karen Knudsdatter skulle miste sin hals og
hovedet sættes på en stage.
For sin ulejlighed skulle skarpretteren ifølge taksten have 12 rigsdaler,
hvilket på den tid måtte anses som et ret stort beløb (i 1714 kunne en stud

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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købes for 14 rigsdaler).
Dog skulle dommen først efterprøves ved en højere retsinstans.
Karen Knudsdatter var 22 år, så vidt hun vidste, og havde endnu ikke ”været
ved Herrens bord, for sagen var den, at hun ikke kunne læse så godt, som
sognepræsten forlanger”
Den stakkels pige var altså på grund af manglende skolekundskaber ikke
konfirmeret. Det kan undre, at man på den tid stillede krav om, at konfirmanderne skulle være i stand til at læse, da der så godt som ikke fandtes
skolegang for almuens børn. Der har nok snarere været tale om, at man i
forbindelse med konfirmationsforberedelsen skulle lære trosbekendelsen
med mere uden ad (det hedder jo også, at læse en bøn, selv når dette foregår
efter hukommelsen.). Til med lader det ikke til, at Karen er alt for sikker på
sin egen alder, så alt i alt har hun nok været en stakkel uden de helt store
evner.
Faderen til Karens barn omtales ikke, men i kirkebogen nævnes der under
døde den 30. april 1713 ”et navnløst pigebarn Jørgens af Bechmann”. Højst
sandsynligt er det Karens barn eftersom tid og sted passer. Men ingen blev i
denne anledning tvunget til at stå frem i kirken til offentlig absolvens.
Heller ikke Karens død omtales nærmere i kirkebogen.
Der blev handlet hårdt mod disse stakkels ulykkelige piger. Givetvis var det
så godt som umuligt at leve en tilværelse som enlig mor i den tid, og dertil
kom så skammen. Ægteskaber kunne ikke foregå uden videre, dels skulle de
fleste indhente tilladelse hertil hos herremanden, dels skulle man jo også
have noget et leve af. Antallet af fæstegårde var begrænset, og det var de
færreste, der havde deres eget.
Men hvorfor gik man ikke lige så hårdt frem mod de implicerede mænd? Ja,
for det første var det jo ikke dem, der havde dræbt børnene, og det var da
også en velkendt sag, at mænd fra naturens side havde drifter, som de lå
under for. At kvinder også havde drifter var derimod ikke anerkendt, når
kvinder fødte børn udenfor ægteskab, var det løsagtighed. Dertil kommer, at
fædrene til de såkaldte ”uægte børn”, som i Maren Christensdatters tilfælde,
ofte var gifte mænd.
Ovenstående er særdeles dystre begivenheder, medens de næste er af knap så
alvorlig karakter. De handler om pigen Johanne Sørensdatter, der i løbet af ti
år fik tre såkaldt uægte børn, indskrivningerne i kirkebogen ser således ud:
”31. mar. 1776 Christen søn af Johanne Sørensdatter, Peder Olufsens blinde
steddatter af Åsted by, uægte. Ved dåben blev ingen fader udlagt, men angi6

vet at hun var bleven angreben om natten udenfor huset af en som intet
talte og som hun ikke mærkede hvem var, hvilket dagen efter blev anmeldt
på Knivholt”
”1. april 1779 Søren søn af Johanne Sørensdatter Peder Olesens blinde
steddatter af Åsted by uægte, til barnefader blev udlagt Christen Olesen
som tjente i Frakholt her i sognet”
”30. april 1786 Christen søn af Johanne Andersdatter af Lindetskrog uægte. N. B. Denne blinde kvinde, der nu for 3. gang haver født barn angav for
præsten i enrum og siden for medhjælperne ingen barnefader. Men sagde
alene at om man pinte og brændte hende, kunne hun ingen barnefader angive, fordi han ved omgængelsen med hende intet havde talet.” (der er ingen
tvivl om, at det er samme pige, selvom hun her kaldes Andersdatter).
Måske udnytter den gode Johanne sin blindhed til at dække over barnefaderen, måske var det mændene der udnyttede hende og hendes handicap,
hvem ved? Men en ting er sikker, indignationen lyser ud af degnens ord.
Johannes bemærkninger i forbindelse med fødslen i 1786 om at blive pint
og brændt kan lyde som en tom talemåde, dog skal man huske på, at sådanne metoder stadig havde været praksis i en dengang ikke alt for fjern fortid.

Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf. 8734 5051
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Kvissel Pensionistforening
- Af bestyrelsen, Britta Nielsen

Foreningen afholdt generalforsamling mandag den 13. februar 2006 i Kvissel Fritidshus kl. 19.30, hvor 36 medlemmer var mødt op, alt foregik i god
ro og orden, nyvalgt blev Poul Christiansen så bestyrelsen består nu af:
Poul Christiansen
Ragna Larsen
Grethe Petersen
Roar Albrektsen
Britta Nielsen.
Forinden generalforsamlingen spiste vi gule ærter m/ flæsk og medister,
kaffen kom på bordet med småkager.
Vi er en meget aktiv forening, vi mødes hver mandag i de lige uger til hyggeligt samvær og snakken går livligt om alt hvad hverdagen byder på.
Derudover afholder vi fællesspisninger, foredrag, modeshow, forårsfest m/
dans, høstfest ligeledes med dans, en årlig udflugt samt juleafslutning med
banko.
Til vores juleafslutning har vi de sidste to år fået god hjælp fra SFO i
Ravnshøj til stor glæde for alle.
Vi har ca. 80 medlemmer, men vil gerne have nye med. Vi har ingen aldersgrænse og man er aldrig for ung til at være med.
Tilmeld jer gerne, det kan ske ved at ringe til p.t. formand Britta Nielsen,
tlf. 98 48 42 33.

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
8

Borgernes Hus
- Af bestyrelsen, Bent Nygaard Olesen

Juletræsfest
Med over 100 deltagere både om eftermiddagen og til spisning om aftenen
var der en rigtig god stemning omkring juletræet. Åge Krolykke spillede
op til sang og leg, godt hjulpet af Gitte Nedergaard og vores julemand, som
atter fandt vej til Borgernes Hus, fordi - som han sagde - det er sådan nogle
dejlige børn, der bor her.
Der var godteposer til børnene, gaver og mandelgaver, og fra bestyrelsen
skal lyde en stor tak til sponsorerne, de mange hjælpere og ikke mindst
køkkenpersonalet for den dejlige mad, de serverede for os.
60 års jubilæum
Den 14. januar fejrede Huset sit 60-års jubilæum, med åbent hus og fremvisning af de nyrenoverede lokaler.
Der var omkring 50 gæster i løbet af dagen, en god stemning og megen
snak om Huset igennem de 60 år, der er gået.
Bestyrelsen takker for pengegaven til ompolstring af stolene, for en tavle
til baren fra Sogneforeningen, og ikke mindst tak til Frederikshavn kommune, som var repræsenteret ved Jens Hedegaard, for bevilling til lys på
vores parkeringsplads.
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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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Kort nyt
- Af redaktionen

Fastelavn i Ravnshøj
Selv om katten i år måtte slås af tønden i den gamle gymnastiksal, så mødte rigtig mange børn og forældre op til et par hyggelige timer. Fantasien
havde ingen grænser for børnenes herlige udklædning. Et vigtigt sportsstævne optog hallen, men selvom der var lidt klemt ved bordene i gymnastiksalen, og boden måtte indrettes i rengøringsrummet - så tog man det
med godt humør. Vi skal kun glæde os over, at der er så mange aktiviteter i
oplandet.
Skolebestyrelsesvalg
Den 2. februar blev der afholdt valgmøde om ny skolebestyrelse. Lene Nielsen, afgående formand, fortalte om de spændende opgaver som skolebestyrelsen arbejder med og de resultater, som bestyrelsen har nået i den nu
afsluttede valgperiode. På valgmødet blev der opstillet en valgliste. Og da
der er fredsvalg, så blev alle opstillede også valgt til den nye skolebestyrelse. Lene afsluttede med en tak til den gamle skolebestyrelse.
Man kunne godt have ønsket sig, at flere var mødt op. En vigtig håndboldkamp bør ikke efterlade så mange tomme stole. Men det var en glæde at se,
at der er motivation og engagement hos de der stillede op. Det er der sandelig også brug for. Selv om der heldigvis ikke er meget der tyder på, at ny
skolestruktur som behandles i Ny Frederikshavn Kommune får betydning
for vores skole, så er det vigtigt, at vi lokalt bakker op om skolens fortsatte
positive udvikling.
De nyvalgte til skolebestyrelsen er:
Lotte Persson
Jane Frederiksen
Anette Thomsen
Hanne Kehlet
Anne Marie Dahlin
Peter Jeppesen
Claus Rendeman
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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
- se evt. ændringer på opslagstavlen eller på www.kvissel-if.dk
Mandag
16.00-17.00
Pige lilleput (95-96)
17.00-18.00
Pige puslinge (93-94)
+ onsdag
18.00-19.00
Drenge puslinge (93-94) + onsdag
20.45-22.00
Dame senior
+ onsdag
Tirsdag
16.00-17.30
Drenge lilleput (95-96)
+ torsdag
17.30-19.00
Herre junior (89-90)
+ torsdag
Onsdag
16.00-16.45
Nybegyndere (00-02)
16.00-17.00
Mini (97-99)
17.00-18.30
Pige puslinge (93-94)
+ mandag
17.00-18.30
Drenge puslinge (93-94) + mandag
18.30-20.15
Dame senior
+ mandag
Torsdag
18.00-19.00
Drenge lilleput (95-96)
+ tirsdag
19.30-21.30
Herre junior (89-90)
+ torsdag
19.30-21.30
Herre senior
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:
Tredie tirsdag i måneden:
Sidste tirsdag i måneden:
Hver onsdag:

Gymnastik.
Nørkleklub.
Håndarbejde til "Bazaren".
Banko. Alle over 60 år er velkomne.
Gudstjeneste.
Kortspil og diverse aktiviteter.

Kvissel Pensionistforening
Mandage i lige uger: Hyggeeftermiddag i Fritidshuset.
Forårssæsonen varer fra 9. januar til 1. maj 2006.
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
13. marts 2006, kl. 17.30 - Kvissel
Pensionistforeningens forårsfest med spisning og dans i Fritidshuset.
14. marts 2006 - Skærum
Borgernes Hus afholder generalforsamling i Huset.
15. marts 2006, kl. 19.00 - Åsted Præstegård
Sangaften med dejlige forårssange v/organist Jørgen Nabe-Nielsen.
Arrangør: Åsted/Kvissel/Skærum Menighedsråd.
22. marts 2006, kl. 16.00 - Kvissel gl. station
Førstehjælpskursus, tilmelding på sedlen i stalden senest tir. d. 14. marts.
Arrangør: Kvisse 4H.
26. marts 2006, kl. 14.00 - Ravnshøj
Ravnshøj Gymnastikforenings opvisning/afslutning i Ravnshøj Hallen.
28. marts 2006, kl. 19.00 - Ravnshøj
Efter 1 times motion holdes generalforsamling i Væksthuset fra kl. 20.15.
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening.
30. marts 2006 - Ravnshøj
Generalforsamling.
Arrangør: KFUM Ravnshøj / Skærum.
2. april 2006, kl. 9.30 - fra Kvissel
Familietur i skøjtehallen - vi skøjter fra 10-12.
Arrangør: Kvissel 4H.
3. april 2006, kl. 19.00 - Åsted kirke
Forårskoncert v/Gitte Engen og Per Andersson.
Arrangør: Åsted/Kvissel/Skærum Menighedsråd.
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19. april 2006, kl. 12.00 - Kvissel
Fællesspisning i Kvissel Fritidshus med efterfølgende pakkespil.
Arrangør: Kvissel Pensionistforening.
10. maj 2006, kl. 19.00 - Åsted Præstegård
En spændende cykeltur New Zealand rundt v/Astrid og Kaj Kristensen.
Arrangør: Åsted/Kvissel/Skærum Menighedsråd.
20. maj 2006, kl. 14.00 - Kvissel
Børnemøde med praktisk arbejde i stalden og skovtur bagefter.
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.
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Tanker om Tiden
- Af O. Thomasberg

Man skulle tro, at Tiden var et levende væsen,
sådan som vi forholder os til den, og omtaler den.
Tiden kan gå eller Tiden løber, eller Tiden flyver af sted. Ind imellem
slæber Tiden sig af sted, eller Tiden snegler sig af sted. Hvis ikke Tiden
går i stå eller Tiden står stille. Det er svært at følge med Tiden - somme
Tider. Tiden må være overalt, da Tiden kan være inde og Tiden kan være ude, i hvert fald kan Tiden trækkes ud, til vi når Tidens fylde eller
Tiden er moden. Vi tager os Tid, og det skal vi gøre i Tide, inden Tiden
rinder ud eller Tiden er udløbet. Vi må leve i takt med Tiden og i pagt
med Årstiderne, alt har jo sin Tid. Det opdager vi Tidsnok.
Tiden kommer, da vi vil aftale en Tid eller et Tidspunkt med nogen, vi
vil gerne opstille en Tidsplan eller Tidstabel, og spørger har du Tid eller
får du Tid. Når vedkommende så tager sig Tid eller giver sig Tid, så sy-

RAVNSHØJ MINIMARKED
v/ Preben Bøgeholdt
Hjørringvej 222, Ravnshøj
9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 48 40 05
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD
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nes vi, det var på Tide. Vi lærer Tidligt, at man skal passe Tiden eller
holde Tiden, møde til Tiden og ikke før Tiden. Det skal vi gøre til enhver Tid, det er Tidens krav, men det har vi vidst i nogen Tid. Vi lærer
det vel med Tiden.
Vi arbejder og bruger Tiden, vi udnytter Tiden, nogle på Heltid, mens
andre må nøjes med Deltid. Hvis vi ikke har Tidsbegrænsning siger vi,
nu er det Tid.
Den Tid er godt anvendt, når vi gør noget i rette Tid, ordsproget siger jo
Tid er penge, og så er det ikke rart at komme ud for en Tidsrøver. Vi kan
også spilde Tiden, eller selv øde Tiden bort, det synes vi ikke vi har Tid
til. Her går det ikke at se Tiden an. Det er på Tide at vi forstår det. Vi taler om Tidshorisont og det er Tidstypisk for os, vi vil have en Tidsangivelse, Tidsramme eller et Tidsrum at bevæge os inden for.
Fra Arilds Tid, ja fra Tidernes morgen har mennesket måttet tage hensyn
til Tidevandet, måske ikke så meget i vor Samtid som i Oldtiden. Opfindsomt forsøger vi at lave om på Tidsregningen, med vor Sommertid
og Vintertid, det er vel kun noget der hører vor Tidsalder til, men så kan
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det også blive galt med Spisetiderne. Det må vi huske for Eftertiden.
Fra Tid til anden kan vi have god Tid, eller vi rent ud sagt glemmer Tiden. Det er når vi ikke laver noget for Tiden, men det kan være på lånt
Tid. Vi kan have for lidt Tid, eller synes at Tiden er for kort, eller noget
er for Tidskrævende, og siger så jeg gør det når jeg får Tid. Så er Tiden
kostbar, vi kæmper mod Tiden, vi er kommet i Tidnød og forsøger at
vinde Tid. Vi vil finde noget Tidsbesparende og tænker det tager ingen
Tid, eller vi bruger ordsproget Kommer Tid, kommer råd, men det vil
være fornuftigt at stille en Tidsfrist.
På samme Tid er Tiden for lang for andre. De kan ikke få Tiden til at gå,
fordi de får Tid til overs, så bruger de måske et eller andet Tidkort eller
Tidsfordriv for at forsøge at slå Tiden ihjel, for eksempel ved at lytte til
Timernes dans, de synes ikke, det er deres bedste Tid, men vi kan ikke
gøre noget, Tiden er der hele Tiden. Giv Tid - Giv Tid står der i sangen,
men vi kan ikke give Tiden bort, vi kan kun vente, og det er Ventetid.
Tiderne skifter, der kommer andre Tidsaldre, det kan vi læse i Tidende.
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Det er ikke alle Tider, der er gode Tider, der kan være dårlige Tider, og
det synes vi ikke om, men det er ofte svært at Tidsfæste dem. Vi tænker
ikke på at Tiden læger alle sår. Vi beklager os over de moderne Tider,
og siger sikke Tider, vi vil gerne have Kvalitetstid sammen med venner,
det er meget oppe i Tiden.
Er det strenge Tider tænker vi tilbage på de gode gamle Tider, det var
glade Tider, det er den Tid vi mindes som bedre Tider, men meget er
siden da angrebet af Tidens tand, hvad også Tiden viser.
Det er Tidens tegn at vi gerne ser tilbage i Tiden og mindes Tiden der
gik, det kalder vi nostalgi. Vi vil også gerne fortælle, hvad vi vil gøre i
Fremtiden, det kalder vi optimisme. Mennesket har altid ønsket at kunne
gøre en Tidsrejse, det har de gjort Tidligere i alle Tidsafsnit.
Vi har alle vor Tid, alligevel siger vi, jeg har ikke Tid, mens vi ser på vor
Tidsmåler der er formet i Tidløst design.
- Postscriptum, ikke et ord om planten Tidløs.
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Skærum Sogneforening
- Af bestyrelsen, Søren Rahbek og Alice Schneider

Vellykket foredragsaften
Skærum Sogneforening samlede torsdag den 21. januar i Borgernes Hus
omkring 90 mennesker til en vellykket foredragsaften med lektor og samfundsforsker Johannes Andersen.
Han var en god og meget underholdende foredragsholder, som gennem
sprudlende humør berettede om samfundets udvikling, og hvordan det har
ændret vores adfærd fra et samfund styret af et "over-jeg", altså man gjorde
ikke noget som gik imod normen for almindelig adfærd, til i dag i dag hvor
mange styres af et "overvejende jeg", altså man tænker kun på sig selv, og
interesserer sig ikke for hvordan andre har det.
- Men den nye kultur er ikke nået til Skærum, for vi Skærum-boere interesserer os for hinanden, og byder nye borgere velkommen med åbne arme.
Vi tænker ikke kun på os selv, men hjælper hinanden med at løfte fælles
opgaver.
I pausen var der kaffe og hjemmebagt kage.
En særdeles vellykket aften, der bare venter på en ny foredragsholder til
næste år, og endnu en god oplevelse.
Generalforsamling tirsdag den 14. februar
På generalforsamlingen fremlagde formanden beretning for årets gang.
Der blev fremhævet de opnåede resultater for bedre busforbindelse til
Ravnshøj skole og tidligere ankomst til Frederikshavn på morgenturen til
klokken 8.00 samt Tele Taxa ordningen på hverdagsaftener allerede fra
klokken 21.30 mod tidligere klokken 22.00.
I det kommende år vil Sogneforeningen søge at arbejde for at Tele Taxa
ordningen bliver ens i hele Frederikshavn kommune med mulighed for kørsel fra klokken 17.30 til 23.00, så børnene kan bruge ordningen hjem fra
aftenaktiviteter såsom spejder, sport og klubaftener. Det kan man i Sindal
kommune allerede i dag.
Skovfesten til sommer vil blive med mulighed for at bestille helstegt pattegris med tilbehør, men ellers som sidste år med den samme gode musik.
15 af byens borgere var i januar samlet til drøftelse af landdistriktsudviklingen, i relation til de nye EU støtteordninger.
På mødet kom der mange gode idéer på bordet, og det blev besluttet at gå
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videre med 2 af idéerne:
- Øget fokus på Katsig bakker, fx med ny natursti
- Nybyggeri af mindre boliger i Skærum
Jesper Mygind fremlagde regnskabet som viste en omsætning på kr.
26.762,05 og et plus på kr. 2.669,30
Det er meget tilfredsstillende da Skærum Lokalhistoriske Arkiv hører under Sogneforeningen og regnskabet således bliver belastet med ekstra udgifter.
På valg til bestyrelsen var Søren Rahbek, Sidsel Christensen og Alice
Schneider. - 1. suppleant Jesper Larsen, og 2. suppleant Asger Christensen. Alle blev genvalgt
Som bilagskontrollør var der genvalg til Palle Christensen.
Under punktet Eventuelt blev alle byens borgere opfordret til at gøre en
lille ekstra indsats for at forskønne Skærum by ved lidt oprydning og vedligehold at ejendommene, hvor der er behov for det.
Efter kaffen gav Nynne Harder os 2 rigtig gode historier, så nu ved vi alle
hvorfor hundene går og snuser hinanden i numserne!
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Generalforsamling i Fællesvirke Vest
- Af redaktionen

Årets generalforsamling blev holdt i Borgernes Hus i Skærum. I beretningen sagde Jørgen Steengaard bl.a. følgende:
Der er to emner som har optaget os meget i året 2005.
Det første er Skråen. Bladet lever i bedste velgående, men vi kunne godt
tænke os lidt fornyelse. Derfor tog vi kontakt til Kirkebladet. Vi havde en
idé om at lave et fælles blad, og vi havde i forvejen lavet et forslag til layout. Fra Kirkebladsudvalget blev vi mødt med en positiv indstilling, men
tryk og papirkvalitet ønskede man ikke at give slip på - og så blev det så
kostbart, at vi ikke kunne være med. Det er dog fortsat vores ønske at kunne bringe billeder i en rimelig kvalitet, men økonomien sætter begrænsninger.
Det andet store emne som har optaget os, er arbejdet med at få etableret et
Fællesråd for alle landdistrikter i den nye storkommune. Vi er tre fra Fæl-
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22

lesvirke Vest som deltager i en arbejdsgruppe, og vi har bl.a. holdt møde
med borgmestrene i de tre gamle kommuner. Vi fik fuld opbakning til arbejdet og senest har Sammenlægningsudvalget også bekræftet etableringen
af et Fællesråd.
Status er lige nu, at i nærmeste fremtid samles repræsentanter fra alle sammenslutninger, som findes i den nye storkommunes opland, med det formål
at planlægge et stormøde, hvor man skal beslutte antallet af medlemmer i
det kommende Fællesråd, vedtægter m.m. Når stormødet har fundet sted,
så tager Fællesrådet, sammen med kommunens embedsmænd, fat på at formulere politikker m.m. for landdistrikterne.
Lokalt kan vi glæde os et aktivt foreningsliv - og rette en stor tak til alle de,
som yder en frivillig indsats i bestyrelser og som hjælpere.
Det er ildsjæle som er med til at holde hjulene i gang. Men det må også
være sådan, at selv ildsjæle skal kunne sige fra i en periode. Og så skal der
jo gerne være andre, der er parate til at træde til.
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