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Det er en kunst – en gave at kunne tegne. Gennem tre år har Jens Larsen
illustreret Skråens forside med sine naturtro tegninger af dyr og af steder
fra omegnen. Med dette nummer af Skråen tager Jens Larsen hul på et nyt
tema, nemlig blomster. Tak Jens – vi nyder dine tegninger.
Som du vil se, så har vi vedlagt girokort. Det er naturligvis ganske frivilligt at benytte girokortet. Synes du om Skråen, så håber vi, at også du vil
bidrage til, at bladet kan udkomme mange gange endnu. Sidste år havde vi
fortrykt 50 kr. på girokortet. Det gør vi ikke i år. Vi er nemlig også glade
for et mindre beløb.
Vil du spare gebyret ved betaling med girokort, så kan du overføre beløbet
direkte til Skråens konto som er: 1551 4086813
På forhånd tak.
- af redaktionen.
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Nyt fra skolen
- af Erik Krag Pedersen, skoleinspektør

Det er lykkedes at finde penge til en del forbedringer på skolen. Gymnastiksalen er blevet malet. Nu mangler vi bare et nyt gulv, så er den næsten
som ny. Pedellen har holdt flyttedag. Han har fået et nyt og større kontor,
kombineret med et lille værksted. Det ligger ved hovedindgangen. Eleverne har fået en kopimaskine i mediateket, og det er dejligt, at de passer godt
på den.
Brugen af computere i undervisningen øges mærkbart. Derfor har vi anskaffet flere maskiner og endnu en interaktiv whiteboard.
Der kommet nye komfurer i hjemkundskabslokalet, nye døre i et par klassefløje og nye gardiner i nogle klasser.
Vi har som noget nyt anskaffet enmandsborde med justerbar stol med gaspatron. De bliver brugt til de største og mindste elever i hver klasse, så alle
så vidt muligt får møbler, der passer i størrelse.
Vi har lavet en såkaldt undervisningsmiljøvurdering i form af en spørgeskemaundersøgelse i 4. til 9. klasse. Spørgeskemaet er lavet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, et uafhængigt, statsligt proces- og formidlings-
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center, der arbejder for at sikre et godt børne- og undervisningsmiljø.
Resultatet viser, at vi har et ganske godt undervisningsmiljø på skolen.
I øjeblikket har vi ikke mindre end 10 praktikanter fra seminariet i Hjørring. De er både til inspiration og hjælp for skolen.
6. klasserne har vundet en konkurrence, hvor de på en uge skulle lave en
avis. Det er vi meget stolte af.
Det sidste stykke tid er der kommet mange ændringer for skolen, enten fra
undervisningsministeriet eller fra kommunal side.
På nogle områder har der været stor forskel på, hvordan de tre gamle kommuner har forvaltet skoleområdet. Derfor kommer der i løbet af året til at
ske en del ændringer, så regler og praksis kan blive harmoniseret.
Der er vedtaget nye love, som skal føres ud i livet. Eleverne skal bl.a. op til
flere skriftlige prøver, der kommer nye karakterer, der skal laves planer for
hver enkelt elev, og der skal laves test i flere klasser.
På kommunalt plan diskuteres skolestrukturen og heldigvis ser det ud til, at
vi får lov til at bevare skolen.
Der er indskrevet 29 elever til det nye skoleår. Det er lige nok til, at der
etableres to klasser.
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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 89

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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Af Aasted sogns historie
En bid af en slægts historie
- af Bjarne Haugaard Madsen

En folketællingsliste kan bruges målrettet, når man ønsker at finde oplysninger om en bestemt person eller familie i et bestemt sogn på et givet tidspunkt. Det hedder sig blandt slægtsforskere, at folketællingslisterne er upålidelige, alle oplysninger bør derfor kontrolleres ved hjælp af kirkebøger.
Tilfældige og planløse opslag i en folketælling kan imidlertid også til tider
give spændende oplysninger om forhold, som man end ikke havde funderet
over. Således sad undertegnede en dag og rodede lidt med Folketællingen
for Åsted sogn fra 1850. Pludselig blev en familie fra Mejlinggaard - Peter
Chr. Christensen og Maren Nielsdatter – særdeles spændende, idet de havde ikke færre end tre plejebørn, to piger, Marie og Kirstine, på henholdsvis
17 og 7 år samt en dreng, Jens Marthin, på 7 år. Jens Marthin og Marie har
samme efternavn og er begge født i Åsted sogn, medens Kirstine er født i
Hørmested. Det var især forholdene omkring Jens Marthin, der var interessante, da han omtaltes som ”Plejesøn i søns sted”. Hvad var mon forhistorien til dette?
I Folketællingen for 1845 hedder manden på Mejlinggaard Christen Pedersen og konen Maren Nielsdatter, men nu er der fire børn. Det viser sig, at
der også er en storebror, som hedder Jørgen Peter, som på det tidspunkt er
17 år. Marie figurerede ikke, men der var i stedet en Mariane. Nu var tidspunktet kommet, hvor oplysningerne måtte kontrolleres i kirkebogen.
Det viser sig, at børnenes moder i virkeligheden hed Inger Kirstine Jørgensdatter, og faderen er Christen Pedersen. De er begge, hvad man kan
kalde lokale, eftersom de begge er fra Mejling. Christen er født på Mejlinggaard, og Inger Kirstine er fra Mejling Østergaard. Der er fire børn i
ægteskabet: Jørgen Peter (f. 1827), Ane Thomine (f. 1829), Marie (f. 1833)
og så Jens Marthin (f. 1836). Imidlertid dør Inger Kirstine i 1839 og efterlader sig altså fire børn i alderen 3 til 12 år. Christen gifter sig her efter
med Maren Nielsdatter, men dør selv allerede i 1845.
Nu er Maren Nielsdatter så alene med børnene, det vil sige, Jørgen Peter er
18 år og Ane Thomine er 16, så de er nok ikke hjemme mere. Der er også
et landbrug, der skal passes, så Maren gifter sig allerede samme år med
Peder Christian Christensen, livet skal jo gå videre, og nu er vi tilbage til
parret, som omtales i folketællingen fra 1850. Kirkebogen og folketællingslisterne beretter naturligt nok intet om eventuel arv og skifte, og det
kommer måske heller ikke beretningen ved, men fakta er, at inden for 5 år
er såvel konen som manden skiftet ud på Mejlinggaard. Så er det vel bare
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rimeligt, at de tager sig af de hjemmeværende forældreløse børn og gør
Jens Marthin til ”Plejesøn i søns sted”.
Hvordan går det så børnene? Jo, i 1850 tjener Jørgen Peter hos Christens
bror i Store Haabendal, så ham har ”de nye forældre” da øjensynligt også
taget sig af. I 1880 bor han på Store Hedeås Mark, er gift med Mariane
Thomsen og har to døtre.
Ane Thomine flyttede i 1845 til Flade sogn. Dette kan spores gennem afgangslisterne – en slags folkeregister, som i en periode førtes af sognet.
Marie er der ingen oplysninger om.
Men hvad så med Jens Marthin? Der var vel ligesom lagt op til, at retfærdigheden skulle ske fyldest i og med, at han var i søns sted og der med vel
skulle arve den fædrene gård. Ja, sådan gik det i hvert fald ikke. Desværre
er det svært at finde ret meget mere om ham. Jens Marthin meldte i 1855
flytning til Flade sogn, og her efter kan han ikke længere spores gennem
kirkebogen for Åsted sogn, og i folketællingerne optræder han heller ikke
længere.
Fra midten af 1800’tallet blev befolkningen mere mobil, så i teorien kan
han være kommet langt hjemmefra. Men højst sandsynligt vil der være oplysninger at finde om ham, hvis man granskede kirkebøgerne for Flade eller andre sogne i den nærmeste omegn.

Bevar lokalhistorien
- af Linda Rath og O. Thomasberg

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv og Skærum Lokalhistoriske Arkiv dækker
tilsammen Aasted og Skærum sogne - den gamle Aasted-Skærum kommune - og arbejder med at indsamle og registrere sognenes lokalhistorie.
Vi samler ikke for at gemme lokalhistorien væk i mørke kasser, men for at
kunne formidle det videre til kommende generationer, og for at kunne fortælle de spændende historier og interessante minder, der er gemt i lokalhistorien på vor egn. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi forstå den udvikling der
er sket.
Hvor ofte siger vi ikke "hvornår var det nu det var" om ting der er sket i
vort nære samfund. Det kan de lokahistoriske arkiver svare på, men kun
hvis vi får hjælp udefra. - Vi håber derfor, at mange vil bidrage med viden, billeder og skriftligt materiale - enten som gave eller til låns. Nu kan
vi godt høre, at nogen siger ja, men vi har ikke noget "gammelt" liggende.
Men det er ikke kun det som er gammelt, der er interessant.
Det er i lige så høj grad det, der skete i går, der er lokalhistorie - gammelt
bliver det helt af sig selv, og så kan vore efterkommere finde det i arkivet.
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Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf. 8734 5051

9

Lokal-kalenderen
Faste arrangementer
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september-maj: Hver torsdag kl. 15-16.30,
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 infokanalen eller på www.kvissel-if.dk
Mandag
16.00-17.00
Pige lilleput (96-97)
17.00-18.00
Pige puslinge (94-95)
18.00-19.00
Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93)
20.45-22.00
Dame senior (kun lige uger)
20.45-22.00
Herre ynglinge
Onsdag
16.00-16.45
Nybegyndere (00-02)
16.00-17.00
Mini (98-00)
17.00-18.00
Pige puslinge (94-95)
18.00-19.00
Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93)
19.00-20.30
Dame senior
Torsdag
20.30-22.00
Herre ynglinge
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.
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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:
Hver torsdag form.:

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

Kvissel Pensionistforening
Forårssæsonen starter den 8. januar.
Mandage i lige uger: Hyggeeftermiddag i Fritidshuset.
Tirsdage i ulige uger: Line-dance i Fritidshuset.
Ravnshøj Gymnastikforening:
Tirsdage i gymn.sal:

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

Spring - Fra 1.kl. og opefter
"Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. Effect
Motionshold M/K
Dagmotion
"Springlopper". Drenge 4 år - bhv.kl.
Forældre / barn - ca. 2-4 år
Kids-aerobics - Fra 1.kl. og opefter
MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år

kl. 16.30
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 16.30
kl. 18.00
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.
Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer,
hvis ikke foreningerne selv henvender sig.
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
13. marts 2007, kl. 19.00 - Kvissel
Generalforsamling i Kvissel Borger- og Kulturhus.
Arrangør: Medborgerhusets Bestyrelse.
14. marts 2007, kl. 19.00 - Åsted præstegård
Syng sammen - fra den nye højskolesangbog - ved Jørgen Nabe Nielsen.
Arrangør: Menighedsrådene.
18. marts 2007 - Ravnshøj
Gymnastikforeningens opvisning og afslutning i Ravnshøj hallen.
Arrangør: Ravnshøj Idrætsforening.
24. marts 2007 - Kvissel - Ravnshøj
Halfest i Ravnshøj hallen med spisning og dans til Arne Herdorf og Milles
band. - Billetsalget er startet.
Arrangør: Kvissel og Ravnshøj Idrætsforeninger.
27. marts 2007, kl. 20.15 - Ravnshøj
Generalforsamling i gymnastikforeningen.
Inden generalforsamlingen er der 1 times motion fra 19.00 - 20.00
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening.
10. april 2007, kl. 19.00 - Kvissel - Ravnshøj - Skærum
Møde i Kvissel Fritidshus for alle medlemsorganisationer i Fællesvirket.
Arrangør: Fællesvirke Vest.
20. april 2007, kl. 14.30 - Åsted præstegård
Om arbejde og oplevelser i Palæstina og Mellemøsten v/Grethe Hostrup.
Arrangør: Menighedsrådene.
7. maj 2007, kl. 14.30 - Åsted præstegård
Præsten i Paradis? Oplevelser fra Tonga v/Vilhelm Stender, København.
Arrangør: Menighedsrådene.
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Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen:
www.skaerum.net - www.kvissel.net - www.ravnshoej.net
Hvis du har et nyere program, kan du også bruge adresserne
www.skærum.dk - www.ravnshøj.dk
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.
Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere jeres arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald
med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde.
Sådan gør du:
- Gå ind på én af de ovennævnte adresser.
- Vælg ”Aktivitetskalender” i oversigten.
- Klik på ”Tilmeld nyt arrangement” lige under overskriften.
- Udfyld formularen på skærmen og tryk på ”Godkend og afsend”.
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RAVNSHØJ MINIMARKED
v/ Preben Bøgeholdt
Hjørringvej 222, Ravnshøj
9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 48 40 05
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD
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Kort om generalforsamlinger
- af redaktionen

Fællesvirke Vest
- afholdt generalforsamling den 6. februar. Formanden, Jørgen Steengaard,
fortalte i sin beretning bl.a. om det arbejde, som lå forud for etableringen
kommunens Distriktsudvalg. Et arbejde som foreningen har lagt mange
kræfter i. En tak blev i den forbindelse givet til Anne Mette Holm og Ove
Christensen. Formanden opfordrede til, at man lokalt bakker op om de
mange foreninger. Det gælder også, når der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer.
Til forretningsudvalget var der både genvalg og nyvalg - og det består herefter af:
Jørgen Steengaard - formand,
Bent Nygaard Olesen - næstformand,
Ove Christensen - sekretær,
Anne Mette Holm - kasserer, og
Søren Rahbek. - Til suppleant valgtes Helle Jørgensen
Ravnshøj Idrætsforening - en appel fra og til forældrene
En gruppe forældre, som er meget bekymret for Idrætsforeningens fremtid,
har taget et utraditionelt initiativ. Sagen drejer sig om, at der på Idrætsforeningens generalforsamling den 15. februar ikke kunne mønstres nok medlemmer til bestyrelsen. Der mangler to personer til bestyrelsen og to suppleanter.
Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 14. marts
2007. Den lille gruppe af bekymrede forældre har besluttet sig for at stemme dørklokker inden den ekstraordinære generalforsamling. Henrik David
er en af de bekymrede forældre. Han er bange for at idrætsforeningen lukker, hvis ingen frivillige melder sig til at tage en post i bestyrelsen. Derfor
tager man nu rundt og taler med forældre der har børn i foreningen i håb
om, at nogen vil give en håndsrækning, så klubben kan føres videre.
Vil du vide mere – eller er du måske en af dem, der vil give en håndsrækning så kan Henrik David kontaktes på tlf.: 9848 4198 eller 2022 4198.
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Bosætning i oplandet
- af Jørgen Steengaard, Fællesvirke Vest
og Frode Thule Jensen, Distriktsudvalget

Avisen er meget optaget af at skrive om skolestruktur og lukning af skoler.
Det er ikke bare avisen, der er optaget heraf – det er vi der bor i oplandet
sandelig også. Mister oplandet skolen, ja så kan artiklen her godt stoppe –
for så er det ikke attraktivt at flytte på landet – slet ikke for børnefamilier.
Vi ved fra tidligere undersøgelser, at tilflyttere har valgt at flytte på landet,
fordi der er en god skole – og fordi man ønsker en opvækst for børnene tæt
på naturen, væk fra byens larm og de miljøer som nu en gang er der.
Skolens primære formål er ingen i tvivl om – men i oplandet har skolen
også en vigtig funktion som samlingspunkt. Der er her man dyrker sport, ja
mange fritidsaktiviteter afhænger af, at man har skolen og dens lokaler til
rådighed.
Men bosætning er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om skole. Der skal
også være boliger. Her er oplandet i hård konkurrence med Frederikshavn.
Det ene nye boligprojekt efter det andet skyder op i Frederikshavn. Man
kan undre sig over, hvor folk flytter fra. Det er i alt fald meget få som
kommer udenbys fra. Tværtimod falder befolkningstallet i Frederikshavn.
Man kan nøjes med et par fingre, når man skal tælle nye boligprojekter i
oplandet. Det er sandelig ikke, fordi der ikke har været rift om disse boligprojekter. Tænk blot på de små og meget fine huse som blev bygget i Gærum. Ja oven i købet har nogle af husene en tilbygning til lidt dyrehold. Et
rigtigt godt eksempel på fornuftigt byggeri i oplandet, fordi der er huse
med en størrelse som passer til enlige og ældre. Mange er flyttet fra større
huse til de mindre, nye huse - og på den måde er der blevet ledige ejendomme, der er velegnet til børnefamilier.
Med andre ord, så har oplandet brug for små boliger.
Transportmuligheder spiller også en vigtig rolle. Her kom Søren Rahbek
fra Skærum Sogneforening sidste år med et godt forslag. Søren har, som
chauffør, kørt en del teletaxi i oplandet. Problemet med teletaxi er, at det
kan være vanskeligt at finde ud af, hvornår den kører – og helt galt er det,
når man skal skifte rute. Søren arbejdede sig frem til en løsning, hvor man
kan dække hele oplandet, undgå de besværlige ruter og i stedet få en teletaxi, når man har brug for det – naturligvis inden for et bestemt tidsrum,
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hvor bussen ikke kører. Forslaget blev sendt til kommunen, der godt kunne
se det geniale i ideen. Men ordningen har en merpris for kommunen i forhold til, hvad den betaler i dag. Hvis politikerne vil noget med oplandet, så
er teletaxi måske et løsenord for at bidrage til udvikling i oplandet. Det burde prøves.
Betydningen af at man kan få sine børn passet og foretage sine indkøb er
også uomtvistelig.
Skoler skal lukkes, fordi børnetallet falder, siger man. Lad os se på nogle
tal fra Danmarks Statistik. Antallet af nyfødte falder. Mest i Sæby med
24%, i Frederikshavn med 12% og mindst i Skagen, nemlig med 6%
(tallene er fra før kommunesammenlægningen). Når antallet af nyfødte falder, skyldes det bl.a. at befolkningstallet falder. Ser man på Frederikshavn,
så er befolkningstallet faldet med 2,5%. Men i oplandet er faldet KUN
1,8%. Går man ud fra at fordelingen af kvinder i den fødedygtige alder fordeler sig jævnt i kommunen, så fødes der procentvis flere børn i oplandet
end i byen. ALTSÅ er der al mulig grund til at politikerne tænker sig godt
om, inden de beslutter sig for at lukke skoler. Hvis en skole først bliver lukket – så kommer der ALDRIG en ny skole igen!!
Hvad siger politikerne?
Redaktionen har spurgt den nyvalgte formand for Distriktsudvalget Frode
Thule Jensen (V) om hans syn på bosætning:
Jeg er meget enig i de betragtninger som Jørgen Steengaard gør sig.
Ud over de nævnte ting, tror jeg, at det er meget vigtigt, at man lokalt sikrer, at der er et aktivt foreningsliv, og at lokalsamfundet er ”synligt”.
Det er 2 emner, hvor jeg ser Distriktsudvalget som en aktiv medspiller.
I udvalgets kommissorium står, at en af udvalgets opgaver er:
”Igangsætning af udviklingsprojekter i landdistrikter”.
Det må ikke forstås sådan, at udvalget er initiativtager. Initiativet skal komme lokalt fra. Men derefter er udvalget og det tilknyttede sekretariat behjælpelig med den kommunale sagsbehandling samt udarbejdelse af evt.
projektbeskrivelse og udarbejdelse af ansøgninger. Jeg ser også selve udvalget og dets medlemmer som naturlige sparringspartnere, i forbindelse
med konkretiseringen af en lokal ide. Hvem ved, måske ideen bliver lettere
at gennemføre i et samarbejde med andre lokalsamfund.
På udvalgets møde den. 14. februar havde vi et punkt på dagsordenen med
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temaet ”ide udveksling, kommunikation og netværk”. Denne debat skal
gerne munde ud i nogle konkrete forslag om, hvordan udvalgets medlemmer formidler oplysninger og ideer med deres bagland og internt imellem
udvalgets medlemmer.
Det er mit håb, at Distriktsudvalget gennem sit arbejde kan skabe en større
fokus på muligheden for bosætning i oplandet. Jeg forventer også, at udvalget kan øge mediernes interesse for oplandet og aktiviteterne i oplandet.
Men det kommer ikke af sig selv.
Til slut skal lyde en opfordring til alle om at bruge jeres repræsentant i Distriktsudvalget. Husk, deres arbejde bliver både lettere og mere spændende,
når I henvender jer til dem.

Skærum Sogneforening
- af Alice Schneider, bestyrelsen

Fredag den 26. januar var der ølsmagning i Borgernes Hus. Der var mødt
mellem 50 og 60 mennesker op. Jacob Gislund fra Skagen fortalte om
mange slags danske øl, og der var prøvesmagning af de mange gode og
forskellige øl, som Jacob havde medbragt. Sogneforeningen var vært ved
forskelligt ”tilbehør” til øl. Det var en meget, meget spændende aften, som
sluttede med, at alle kunne købe suppe til favorable priser.
Efter generalforsamlingen den 13. februar ser bestyrelsen således ud: Lene
Schøning, formand - Birgitte Vegeberg, næstformand - Jesper Mygind,
kasserer - Sidsel Christensen, sekretær - Alice Schneider, PR - samt Søren
Rahbek og Christina Mygind.
Bestyrelsen laver en folder, som bliver husstandsomdelt sidst i april måned.
Og der er ret så mange arrangementer med. Vi vil som sædvanlig holde
sankt hans. Og sports/lege arrangementer med grillaftner på sports/
legepladsen to gange om ugen. Der vil også blive arrangeret kroket to gange om ugen. Det vil blive en eftermiddag og en aften, med John Lorenzen
som tovholder.
Kroketudstyret kan også lejes ved henvendelse til bestyrelsen eller John
Lorenzen (98 47 33 53).
Alle arrangementer bliver annonceret i Skråen og på www.skaerum.net.
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Kvissel 4H
- af Jytte Høyrup

4H er landbrugets tilbud til børn og unge - og der arbejdes ud fra navnet
med: hånd - hoved - hjertet - helbred.
Foreningen ledes af en bestyrelse og har til huse på 4H gården
(Ravnshøjvej 5, Kvissel), hvor der er lejet en staldbygning samt markarealer til græsning af dyr, ridebane, eller der kan arbejdes med jord og andre
sjove aktiviteter.
På gården er det muligt at få sit eget kæledyr, som skal passes og plejes.
4H kan være behjælpelig med at finde dyr. Det strækker sig helt fra marsvin op til heste.
Der kan arbejdes ud fra en mappe med opgaver, som netop har relationer
til det pågældende dyr.
Der betales for foder, hø og halm - alle ting er på stedet.
Ligeledes betales der et årskontingent.
4H's forældreråd sørger for afvikling af aktiviteter.
Det kan sagtens lade sig gøre at være medlem uden at skulle passe et dyr,
men blot deltage i aktiviteterne.
I forbindelse med gårdens 10 års jubilæum, har Jørgen Larsen taget en
billedserie, som kan ses på nedenstående internet-adresser:
http://ultraman.dk/index.html
http://ultraman.dk/060930_H4.html

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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Skærum - byen i naturen
- af Ingolf Jensen, Skærum Kirkeby

Naturen - og hvad der sker i naturen - har en positiv virkning på både børn,
unge og ældre. Så vi, som bor herude, er på en måde privilegeret.
På min arbejdsplads (Skærum Kirkegård) føler jeg, at jeg sidder på første
parket, med hensyn til oplevelser i naturen.
Hele sommeren kan jeg nyde synet af ravne, som laver luftakrobatik over
landskabet, og høre deres karakteristiske kalden.
For et par år siden, kom der i en periode hver eneste formiddag en rød
glente sejlende over markerne syd for kirken. Senere fandt jeg ud af, at den
havde rede i St. Håbendals skov.
En gang kom der lige henover kirkens tag en havørn flyvende sydpå, hvor
den fandt en opvind (termik) og skruede sig opad, indtil den kun var en
lille prik på himlen. Og den er altså STOR, når den kommer lige over hovedet på én.
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En vintermorgen med store
snemængder gik jeg op til klokkestablen for at ringe, og midt
under klokken finder jeg et rådyr, som har gravet sig ned i læ
mellem driverne. Det opgav
dog frivilligt pladsen, da jeg
kom.
Da vi ikke bruger nogen form
for gift på kirkegården, betyder
det at vi har mange insekter og
mange forskellige sommerfugle.
Dermed har vi også mange forskellige småfugle, og sommeren
igennem kan jeg følge, hvordan de finder føde, bygger reder og passer deres unger.
Fra midt i maj og sommeren over kan vi hver aften nyde flagermusene i
deres jagt på natsværmere.
Går vi ned i Skærum ådal, med øjne og øren åbne, er der også oplevelser at
hente.
Igennem flere år har der boet en odder, mellem Skærum bro og Slustrup
bro. En sommeraften, var jeg nede for at fiske, - der var fint fiskevejr, masser af døgnfluer, men ingen fisk. Forklaringen fandt jeg lidt senere, da jeg
længere oppe i åen så odderen, som legede og svømmede rundt i et høl.
Jeg stod helt stille, og lidt senere svømmede den ned mod mig, men da den
var 3 meter fra mig fik den øje på mig, dykkede og forsvandt ned ad åen.
Jeg fik ingen fisk den aften, men gik hjem med en oplevelse rigere.
På vej hjem kunne jeg gå og nyde synet af orkideerne, som vi heldigvis
stadig har en del af i Skærum ådal. Tidligere, da engene blev afgræsset
hver sommer, var her mange flere.
Ådalen og bakkerne omkring Skærum er også hjemsted for ræve og mange
rådyr, som vi tit ser i små flokke rundt på skråningerne.
Her har jeg fortalt om nogle af de naturbilleder, jeg har samlet som perler
på en snor, - små perler, store perler og en meget lang snor.
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Gamle vejrvarsler om forår
- ”sakset” af redaktionen

Mild marts lover ofte en streng april.
Svaler i marts varsler en varm sommer.
21.marts - På denne dag vågner regnormene og indleder forårsarbejdet i jorden.
Dårligt vejr i dimmelugen (ugen før påske) varsler
godt vejr senere.
Grøn påske varsler hvid jul, og hvid påske varsler
ofte en grøn jul.
Aprilvejr og unge piger er ikke til at lide på.
Hvis frøerne kvækker før Skt. Jørgens dag (23. april)
følger en kold periode derefter.
Tør marts, fugtig april og kølig maj giver fyldt kælder, lade og høstænge.

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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Annoncer i Skrå-en
- af redaktionen

Annoncepriser
¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 400 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
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