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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 
Et lyspunkt her, hvor den mørke tid sætter ind, er julerosen, som findes i 
flere farver og blomstrer, når de fleste andre er visnet.  
Jens Larsen, Ravnshøj har igen tegnet til forsiden. 
 

Redaktion 
- Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, 
- Linda Rath, Skærum Kirkeby, - 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 fredag den 1. februar 2008. 
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Fra redaktionen 
Så runder vi snart endnu et år, og sammen med årets sidste nummer af 
Skråen skal lyde en tak til læserne for følgeskabet i 2007. 
Vi vil også gerne takke ”Stifterne” og ”Sammenlægningsudvalget”, som 
trofast møder op fire gange om året og i kraft af deres indsats er med til at 
holde Skrå-ens produktionsomkostninger på et fornuftigt niveau. For når 
Skrå-en er trykt, så forestår der endnu et stykke arbejde, inden bladet er 
klar til at blive sendt ud. Først skal alle siderne lægges sammen – deraf 
navnet ”Sammenlægningsudvalget”, som består af 5 friske piger. Når det 
arbejde er gjort, så står de 2 ”Stiftere” parat og sørger for, at bladet bliver 
hæftet sammen - det er til gengæld et rent mandfolkearbejde. 
Tak også til Jens Larsen, som glæder os med sine dejlige forsidetegninger.  
Inde i bladet kan du læse om flere af lokalsamfundets ildsjæle - menne-
sker, som uden at være særligt synlige, gør en uundværlig indsats for lo-
kalsamfundet – i foreninger, bestyrelser, projekter etc.  
I fortjener alle et skulderklap for det arbejde, som I har ydet i årets løb.  
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Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 66 88 

Mail: admin@basta-it.dk Hjemmeside: www.basta-it.dk 

Installation af hardware og software 

Gendannelse af mistede data 

Rådgivning 

Programmering 

Hjemmesider 
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Nyt fra skolen 
- Af  skoleinspektør Erik Krag Pedersen 

I dette skoleår er der sket meget nyt, og der kommer til at ske så meget, at 
mit indlæg her i Skråen nemt får karakter af opremsning. Her er et udpluk. 
Vi er ved at få lavet en ny skolebod. Når den bliver færdig har vi et helt nyt 
køkken med alle faciliteter og mulighed for selv at lave mad. Vi kender 
ikke behovet, så det bliver spændende at se, hvilket udbudsniveau vi ender 
på. 
Vi har en mindre hytte på tegnebrættet til fritidsordningens udelegetøj mm. 
Den skal placeres for enden af atletikløbebanen. 
Det er blevet tilladt at opkræve forældrebetaling til mad på lejrskoler. An-
tallet af prøvefag og antallet af timer i nogle fag er blevet ændret. Der er 
kommet flere nationale test. Vi får flere bærbare computere. Skolen skal 
medvirke til en kommunal kvalitetsrapport for skolevæsenet. Fire praktiske 
fag er som noget nyt kommet til at ligge i perioder af 10 uger med flere 
timer. 
Rygning er, som på alle andre offentlige steder, blevet indskrænket meget. 
Vi har et enkelt lille rygelokale. 
Vi har planer om en forældredag i marts, hvor forældrene overtager under-
visningen, og lærerne er på kursus. 
I forbindelse med skolestrukturdebatten har politikerne bestemt, at alle by-
ens skoler skal igennem et bygningssyn, så der kan laves et samlet billede 
af renoveringsbehov og moderniseringer. Vi håber selvfølgelig på at blive 
tilgodeset. 
På personalesiden er Ulrik Ihlow startet som ny lærer, Inge Hanghøj som 
børnehaveklasseleder og Ulla Lindstrøm Petersen som ny leder af fritids-
ordningen efter Claus Højbjerg, som er stoppet efter 14 år. Desuden er Mo-
gens Holm stoppet efter 38 år som lærer på skolen. Anne-Mette Sønder-
gaard-Jepsen er startet som ny sundhedsplejerske efter Inger Karlsen. 
Dagligdagen på skolen er som altid lagt i skema efter fagene, men der er 
ofte ændringer som koncerter, morgensang, motionsdag, emnedage, fælles-
arrangementer, projekter og besøg i byen eller på skolen af gæstelærere. 
Forleden havde vi over en kop frikvarterskaffe besøg af 6 pensionerede 
lærere. 
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Da vi flyttede til Skærum 
- Af Lene Schøning Bruun 

Grunden til at det blev Skærum, var næsten en tilfældighed eller skæbne 
(hvis man da tror på det). 
Vi kikkede på hus mange steder, Vodskov, Understed, Tylstrup, Skærum 
og andre steder, men som en del ved, er jeg jo fra Skagen. Det ville blive 
svært for mig at bo uden havet lige i baghaven. 
Skærum: fint hus, kun 5 år gammelt, men jeg arbejdede på det tidspunkt i 
Ålborg så det var jo den forkerte vej og så ville det tage mindst 20 minutter 
at køre i bil til havet. Sååå det blev hurtigt droppet igen, selvom det var et 
fint hus. Efter et halvt år faldt jeg over huset igen i avisen, i mellemtiden 
havde vi budt på et hus i Understed, men andre havde budt på det dagen i 
forvejen og de fik det. Skuffelsen var stor, men det var der jo nok en me-
ning med!!! 
Som sagt så vi i avisen igen og måtte lige køre en lille tur til Skærum og se 
det lille hus, ja det var godt nok fint, men der var stadigvæk mindst 20 mi-
nutter til stranden, og Ålborg... nej det var helt tosset. 
Ikke desto mindre flyttede vi ind 1.februar 1992. 
Efter 2. tur til Skærum blev vi enige om, at det skulle vi ikke have. Allige-
vel begyndte vi at undersøge mere om byen. Hvor gamle var de mon, dem 
der boede der? Til stor overraskelse var beboerne i byen ret unge...  alt er 
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relativt, men over halvdelen af byen var under 40, ja endda en del under 
måske 30 år. Der var en lille købmand, en stor legeplads, en dagplejemor. 
Ind af vores lille vej var der på det tidspunkt 2 dejlige familier:  
Per og Bente med 2 ret store piger og lille Lasse. 
Dorthe og Hans Jørn med lille Jannie. 
Jeg må indrømme at jeg engang imellem kørte forbi Skærum på hjemvejen 
fra Ålborg, for at se hvordan vejen var, om det var muligt at vænne sig til 
det.  
Enormt dilemma, fedt hus, overkommeligt i pris, men forkert beliggenhed. 
Vi var helt klar over, at vi ville få svært ved at sælge det igen, hvis vi for-
trød, for det var et ok hus og rimelig pris og det stod tomt næsten et år. 
En dag  kom der et brev fra Flemming Grey, Edc mægler, huset var stadig 
til salg og sat 30.000 ned. 
Det var jo som om huset bare stod og ventede på os, men den der beliggen-
hed.... kunne vi vænne os til det? 
Samme Flemming Grey fortalte os, at vi kunne få en tilbagekøbsgaranti på 
2 år, det ville koste os 15.000 kr. hvis vi benyttede den. Alt dette kunne 
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lade sig gøre, fordi det var kreditforeningen vi købte af. Ok Så var vi solgt, 
- eller det var huset. 
Nu har vi så boet her i ret mange år, der er mange dejlige mennesker her i 
vores lille by, vi har fået 3 børn.  Maiken på 13 år var i dagpleje hos Hanne 
Nielsen i Skærum, men måtte til Frederikshavn i børnehave, for på det tids-
punkt havde vi ikke sådan en her i byen. 
Mikkel, 10 år, var i dagpleje hos Lone Thomsen, der nu er plejeforælder. 
Mikkel var så heldig at kunne starte i børnehave her i byen. Lille Marius på 
2 1/2 er i dagpleje hos den samme Hanne som Maiken også var hos. 
Tilfældighed eller ej, har vi ikke fortrudt at vi tog springet og flyttede på 
landet. 

Vigtigheden af ildsjæle 
- Af redaktionen, Jørgen Steengaard 

Bladet Samvirke beskriver i en ny artikel, at inden for de næste 30 år vil 
befolkningstallet på landet falde så meget, at 53 landsbyer dør. At de dør 
vil sige, at befolkningstallet svinder til under 200. Dyster læsning, men jo 
ikke helt ukendt. I artiklen nævnes eksempelvis, at Syvsten i år 2017 falder 
for grænsen. 
Hvorfor nu lige tage den sag op. Har det noget med de ”stille”, arbejdsom-
me ildsjæle at gøre? Ja – det har det i allerhøjeste grad. Samvirke giver fem 
anbefalinger til, hvordan man sikrer, at en oplandsby er levedygtig. OG her 
fremhæves netop vigtigheden af ildsjæle. Det er ildsjælene som er med til 
at skabe liv i byen – idræt, foredrag, koncerter, social omsorg. Det kræver 
ildsjæle at få stablet aktiviteter på benene og få lokket resten af byen med. 
Blandt de øvrige anbefalinger nævner bladet: Vedligeholdelse: Er huse og 
grunde vedligeholdt, eller flyder det med gamle kummefrysere og skrot? Er 
tilkørselsvejene vedligeholdte? Sørger kommunen for at vedligeholde be-
lysning og skilte? Særkende: Har byen et særkende? Eksperter taler om, at 
landsbyer i fremtiden skal være mere forskellige. Nogle skal være iværks-
ætterlandsbyer, andre kulturlandsbyer eller bindingsværksidyl.  
Det bliver spændende at følge udviklingen. 
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn 

- åbent indtil den  
       23. december 2006 
Samme weekend er der stort loppemarked. 
Besøg den hyggelige julestue på den gamle 
gård fra 1836, hvor det myldrer med store 
og små nisser.  -  Her finder du også  kravle-
nisser, julepynt, adventskranse, juledekora-
tioner, dekorationsmateriale, lys i mange  
udformninger, lysestager, kort, bånd  
og meget mere.  

www.dybrojuleland.dk 
98 47 92 22 

Midt i Skærum by 

- ved NINNA BOISEN 
Tlf. 22 17 32 36 
E-mail: 
ninna@dybrojuleland.dk 

Der er kaffe, 
the, chokolade, 
gløgg, sodavand 
og æbleskiver,  
- og masser af 
plads, hvor I kan 
sidde og hygge 
jer. 

Åbningstider: 
27. Oktober til 23. december 2007. 
Åben tirsdag til søndag fra 10-17. 
Mandag lukket. 

Stort udvalg i nobilis- og normanns-
gran til juletræer og pyntegrønt. 
Hver weekend i december kan du-
tage med juletraktoren i skoven og 
selv fælde dit eget juletræ. Foreninger, selskaber, familie-,  

klasse-  og  firmaudflugter er   
velkomne - også om aftenen. 
Ring og aftal en tid. 
Ved forudbestilling mulighed for 
julefrokost menu på hverdage. 

Julemanden  
kommer på besøg  
lørdage og søndage  
i december  
fra kl. 12 til 16. 
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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 torsdag 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: Gymnastik. 
Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 
Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl.  kl. 16.30 
 Spring, 1. og 2. klasse kl. 17.30 
 Spring, 3.kl. og opefter kl. 18.45 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 Funktionel træning M/K fra 16 år kl. 19.00 
Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl. 16.30 
 Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl. 17.30 
 Line Dance  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. 
Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, 
hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 

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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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
 

5. december 2007, kl. 19.00  -  Skærum kirke 
Syng julen ind med voksenkoret. 

12. december 2007, kl. 10.00  -  Skærum kirke 
Småbørnsgudstjeneste. 

13. december 2007, kl. 13.00  -  Kvissel 
Juleafslutning i Kvissel Pensionistforening med sange, spil, gløgg m.m. 

13. december 2007, kl. 19.00  -  Åsted kirke og præstegård 
Syng julen ind med børne- og voksenkor. 

16. december 2007, kl. 14.30  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder juletræsfest i Huset. 

18. december 2007, kl. 20.15  -  Ravnshøj 
RGI holder juleafslutning med pakkespil, gløg og æbleskiver for alle 
voksne medlemmer - i Væksthuset. 

18. januar 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Birgit Bundgaard fortæller om det kommende hospice i Frederikshavn. 

23. januar 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Adel og Borger - Præster og Bønder, foredrag ved Arne Kronborg. 

8. februar 2008, kl. 18.30  -  Skærum 
Skærum Sogneforening afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 

8. februar 2008, kl. 19.30  -  Skærum 
Ølsmagning og foredrag v/ Flemming Starcke-Jensen i Borgernes Hus, 
(tilmelding og betaling til Lene, tlf. 98 47 37 87, senest 1. februar). 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 

13. februar 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Indien ”på godt og ondt" ved K. og H. Skrubbeltrang. 

29. februar 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Kirsten Munkholm kommer og causerer på vendelbomål. 

11. marts 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Vagn på rejse - anekdoter og billeder. 
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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 internetprogram, 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 je-
res 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 Gymnastikforening 
- Af bestyrelsen, Julie Tyron 

Så er gymnastiksæsonen atter i fuld gang.  
I år udbyder vi fem børnehold og fire vok-
senhold; i denne sæson endda med to nye 
tiltag: Funktionel træning og Line Dance. 
Der er tilslutning til alle hold, og indtil vide-
re har vi ca. 150 aktive medlemmer.  
Ud over mange kendte ansigter på holdene 
har vi også i år kunnet byde velkommen til 
flere nye medlemmer. Men der er stadig 
plads til flere! Så kig i programmet og find dét hold, der passer til dig – så 
har du også chancen for at deltage i vores årlige juleafslutning/pakkespil 
for voksne medlemmer. I år mødes vi til kamp med terningerne i Væksthu-
set d. 18/12-´07 kl. 20.15.  
Ellers ses vi i gymnastiksalen igen fra d. 8/1-´08. 
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Kvissel Pensionistforening 
- Af bestyrelsen, Mona Westergaard 

Løvfald - 
Bladene daler til jorden, sommeren er slut og efteråret er over os, så det er 
tid til hygge og fest. 
Vores efterår har fået en god start. Vi har holdt 2 dejlige fester med høj 
stemning og stor danseglæde.Vi ser frem til, at de næste fester også bliver 
vellykkede. 
Én ting er fest, men der er også en hverdag, som også gerne skal være ind-
holdsrig. 
Om mandagen tager vi cyklerne frem og kører ud i det skønne landskab. 
Hver anden mandag er der kortspil, spil og hygge og så selvfølgelig kaffe 
og blødt brød. 
Hver tirsdag er der danseglæde. 16-18 dansere gør sig i linedance, det er 
noget der rykker. 2½ time og motionen er gjort. 
Om torsdagen tager vi stavene frem og traver ca. 1 times tid. Nu kan vi 
mærke, at det er blevet lidt køligere, men pyt: Vanterne på. 
Som noget glædeligt har vi fået nye medlemmer, så hvis du har lyst til at 
være i selskab med os, er også du velkommen. 
Der er sket en ændring i vores bestyrelse. Poul og Roar har besluttet at 
stoppe, og i stedet har  vi sagt goddag og velkommen til Nina og Bent. 

Bestyrelsen består nu af 
Formand Mona Westergaard 50 57 62 64 
Næstformand Mona Bertelsen 98 48 30 37 
Kasserer Inger Mygind 98 48 44 75 
Sekretær Nina Hoel 43 90 13 06 
Bestyrelsesmedlem Bent Olesen 98 48 82 04. 
Vores efterår slutter med en novemberfest og julefest. 
Til foråret vil vi forsøge med nogle foredragsdage/-aftener. 
På foreningens vegne vil jeg sige tak til jer for den store tilslutning. 
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Af Aasted sogns historie 
Tyverisager 
- Af  Egnsarkivet, Thomasberg 

Hvorfor stjæler nogle mennesker fra andre ? Nogle stjæler, fordi de vil eje 
det, andre har. For andre er det måske armod og sult, der driver dem til at 
stjæle.  
I marts-april måned 1685 føres der en retssag ved Herredstinget, hvor man 
måske kan se begge årsager til tyveri.  
Det er fogeden på Knivholt, Søren Christensen Calmer, der på vegne af 
ejeren af Knivholt, Otto Arenfeldt, rejser sagen.  
Han stævner Anders Nielsen Brand, hans datter Maren Andersdatter og 
Maren Spindlers, alle boende i Åsted, for tyveri af 1 stort svin og 5 unge 
svin, som Mads Thomsen i Stenhaven, 14 dage før jul 1684, havde gående i 
skoven. 
Otto Arenfeldt havde befalet Christen Andersen i Åsted og Lars Andersen i 
Nørre Stenhaven, at gå til Anders Brands hus for, at se om de kunne finde 
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rester af svinene, som Anders Brand var mistænkt for at have stjålet. 
De to mænd vidnede for Herredstinget, at de noget efter jul var i Anders 
Brands hus, hvor de fandt 2 forben af 2 unge svin i huset, og en hel flæske-
side - skåret i 3 stykker. Det ene stykke fandt de på loftet under nogle tørv, 
som Anders Brand selv sad ovenpå. De andre stykker fandt de ude i tørve-
stakken, under tørv og savsmuld. 
Retten havde indstævnet Thomas Lauridsen og Jens Sørensen - kusk på 
Knivholt - som vidner. De fortalte, at de havde været i Åsted, hvor de hørte 
Else Andersdatter sige, at Maren Spindlers var med til at tage Mads Thom-
sen i Stenhavens svin, og at de slagtede dem i Overskovens skov og bar 
dem hjem til Åsted og gjorde dem rene, hvorefter de delte flæsket. Maren 
Spindlers havde fået halvparten. Else Andersdatter kunne også fortælle, at 
Maren Spindlers var med til at stjæle noget rug, der var blevet stjålet fra 
Ellinggårds lade, og som Hans Rasmussen fra Ellinggård søgte efter. Han 
fandt 3 skæpper (ca. 50 liter) ukastet (urenset) rug, som Maren Spindlers 
havde gemt i Christen Ibsens kostald i nogle tørv. Maren Spindlers mor, 
Karen Spindlers, hentede kornet og lagde det i Hans Rasmussens vogn.  
Samme dag kom Peder Jørgensen i Strandby, der havde Christen Hjulmand 
i Holmen med sig, og søgte efter nogle klæder, som var stjålet fra ham. De 
fandt et sengeklæde i Maren Spindlers hus, og Karen Spindlers, Marens 
mor, hentede en pakke klæde i Guldbækskær mark og leverede den til Pe-
der Jørgensen. 
Efter at vidnernes udsagn havde bevist tyverierne, begærede Søren Chri-
stensen Calmer, som anklager, at Anders Brand og Maren Spindlers skulle 
”hvor de kan træffes, gribes, efter kongelig lovbog 6. bog 17. kapitel 34. 
artikel stryges til kagen og brændes på deres pande”.  
Dommen bliver afsagt efter 6. bog 17. kapitel 33. artikel, ”Anders Brand 
bør miste sin hud på kagen, og brændes (brændemærkes) på sin ryg, og 
Maren Spindlers efter samme bog og kapitel og 32. artikel, at miste sin 
hud, og skal hver især igild og tyvgild betale (sagsomkostninger og erstat-
ning), og deres boeslod (ejendele) tilfalde husbonden (Otto Arenfeldt til 
Knivholt gods)”.    
De anklagede møder ikke i retten. De er flygtet fra arresten, hvilket også 
udtrykkes af anklageren, og i dommen, med vendingen ”hvor de træffes og 
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gribes”. Anders Brands datter Maren Andersdatter dømmes ikke, selv om 
hun i første omgang også er anklaget. De dømtes situation er stadig kritisk, 
selv om de i første omgang redder sig ved at flygte. Hvis de bliver fanget 
vil straffen komme til udførelse, de er nærmest fredløse. Vi ved ikke noget 
om, hvor de flygter hen.  
Selv om Anders Brand og Maren Spindlers sikkert var fattige mennesker, 
og havde mere end svært ved at klare dagen og vejen, kunne noget tyde på, 
at det ikke kun var for at overleve, de to havde stjålet de 6 svin, klædet og 
kornet. 
Vi har lidt svært ved i vore dage at forstå de ret barbariske straffe. Der er 
tale om både pisk og brændemærkning, men menneskesynet var et helt an-
det den gang, og det var måske også lettere at stjæle. Folk havde ikke de 
samme muligheder for at låse og sikre deres ejendom, derfor var man også 
nødt til at straffe hårdt. 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Borgernes Hus 
- Af bestyrelsen, Bent Nygaard Olesen 

Renovering af Huset 
Borgernes Hus i Skærum er nu færdig med renoveringen. Der er kommet 
nyt tag, loftet er blevet efterisoleret, og vi har fået en energibesparende ke-
del på fyret. I den lille sal er der lavet en ny væg med nye vinduer og dør 
ud til terrassen i haven. Der er kommet nye toiletter, gulvene er blevet la-
keret, og ikke mindst er der indkøbt 80 nye polstrede stole. - Det var en 
nødvendig renovering, ikke mindst af hensyn til energiudgifterne. 
Den omfattende renovering har kunnet lade sig gøre ved, at Huset har fået 
midler fra oplandspuljen i tidligere Frederikshavn kommune. Så vi bringer 
en stor tak til politikerne, der har bevilget pengene til at bevare og pleje 
kultur- og forsamlingshuset i vores lille by. 
Bestyrelsen garanterer, at de vil blive ved med at kæmpe for det lille sam-
fund, selvom det ikke er blevet lettere, efter at vi har fået storkommunen. 
Jeg vil også gerne takke alle, der har hjulpet med renoveringen, uden jer 
var det ikke lykkedes. Tak skal I have. 
Bankospil 
Borgernes Hus afholdt søndag den 4. november bankospil med deltagelse 
af 100 spillere. Der blev spillet om ænder, rødvin og 125 sponserede gaver. 
Også her vil jeg takke alle, der støttede med en gave, og også en stor tak til 
Lars, der har fået de mange gaver ind. 
Kæmpe loppemarked blev en stor succes. 
Borgernes hus afholdt sit årlige store loppemarked i Dybros lade samme 
weekend, som Ninna Boisen åbnede sæsonen i Dybro Juleland. Det var et 
stort tilløbsstykke med over 600 gæster, og det indbragte ca. 19.000 kr., der 
er et godt supplement til driften af Borgernes hus. 
Det hele lykkedes, fordi vi kan bruge de dejlige lokaler på Dybro og fordi 
vi samarbejder med Dybro Juleland. Der skal lyde en tak til de mange 
hjælpere, der ville bruge en søndag på loppemarkedet. Specielt skal Ingrid 
og Lars fremhæves, som dem der har trukket det største læs. 
Vi er allerede klar igen til næste års loppemarked, og har I nogle effekter, I 
vil af med, samler vi ind hele året. 
Bare ring på tlf. 98 47 35 89. 
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Sportens Venner 
- Af Jørgen Steengaard 

Skal man give en kort karakteristik af bestyrelsen, kaffeholdet m.fl. i Spor-
tens Venner i Ravnshøj, så er det de ”stille”, men meget arbejdsomme og 
helt uundværlige ildsjæle der sørger for at skaffe finanser, så den lokale 
ungdom har nogle gode rammer og får en masse gode oplevelser inden for 
gymnastik-, idræts- og spejderlivet. Ja, det er ikke for meget sagt, at uden 
indsatsen fra disse mennesker i Sportens Venner, så var foreningerne ilde 
stedt. Men hvem er så disse ”stille” mennesker, som vi ikke hører så meget 
om i hverdagen? De fortjener om nogen at blive nævnt og få et skulder-
klap. I bestyrelsen sidder der syv personer. Jensa Joensen, formand, Jytte 
Hundborg, Mie Jensen, Jette Pape, Eva Remon, Flemming Larsen og Jon-
ny Thomsen. Og så er der kaffeholdet, som består af Ester Larsen, Jytte 
Hundborg, Inger Jensen, Ellen Knudsen, Jensa Joensen, Gerner Jensen, 
Bjarne Jensen og Jonny Thomsen. 
Kaffeholdet laver kaffe – ja – men til hvem? Hver onsdag i hele vinterhalv-
året spilles der whist på Ravnshøj Skole. Og det er jo en sport der kræver 

Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 
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stærk kaffe og brød. Det er ligesom med motorsport – der skal være et godt 
team der står bag kørerne. Men et team skal også have sin tovholder. Og 
her finder vi Knud Larsen, som har en stor del af æren for, at Whisten for-
løber som den skal. Den rose skal han have, siger Flemming Larsen i al 
beskedenhed. Hertil skal nu siges, at Flemming har været en nøglefigur i 
Vennerne i ikke mindre end 20 år. 
Whisten bidrager med en god skærv til ungdomsarbejdet. Det gør også de 
tre årlige bankospil, som foreningen afholder. Det første bankospil afhol-
des om foråret, det andet i sommerfestugen, hvor sponsorerne alle er lokale 
– og det tredje holdes i december. I skrivende stund er julebankoet overstå-
et. Næsten 80 mødte op. Men faktisk deltog mange flere i spillet selvom de 
ikke var til stede. Der kunne nemlig forud købes ”plader”, så man kunne 
spille fjernstyret banko. Rart hvis man ikke lige var hjemme den dag. 
Hvordan kan vi ellers støtte det gode formål? Køber man en flaske Ravns-
høj Vin, ja så tilfalder der to kr. til Sportens Venner fra Ravnshøj Minimar-
ked. Det bliver også til en god håndsrækning – og så har man muligheden 
for at tegne det årlige kontingent. Tag godt imod, når de kommer med 
medlemskort, lyder opfordringen fra formanden.                      (fortsættes...) 
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Hvordan bliver pengene så delt ud? Tidligere delte man årligt penge ud til 
foreningerne. Men som noget ganske nyt, så skal foreningerne indsende en 
ansøgning om midler. Det er ikke for at besværliggøre tingene, men det er, 
som Flemming Larsen udtrykker det ”rart at vide, hvilke formål pengene 
skal bruges til”. 
Sportens Venner har i år eksisteret 25 år. Der er ingen tvivl om, at fremti-
den vil vise, at der fortsat bliver god brug for Sportens Venner. ”Vi kan jo 
se, at de kommunale tilskud falder,” siger Flemming Larsen. Og vil vi de 
unge godt – og det vil vi - så vil Sportens Venner og de ”stille”, arbejdsom-
me fortsat have en vigtig opgave at løfte for lokalsamfundet. 

Kvissel 4H - en klub for børn og unge, der er glade for dyr. 
- af bestyrelsen, Anette Ludvigsen 

Har du lyst til at møde nye venner, være med til spændende aktiviteter eller 
måske har du lyst til at passe dit eget dyr på 4H-gården? 
Kvissel 4H har eksisteret i 11 år og bor på gården "Mellergaard" Ravnshøj-
vej 5 i Kvissel. På 4H-gården har vi lige nu heste, kaniner, hamster og en 
ged, men der er god plads til flere dyr, store eller små.  
Vi hygger os i stalden med hinanden samt pleje og pasning af vores dyr. 
Gården har et hyggeligt klublokale, hvor der er mulighed for at varme mad 
og drikke, spise eller hygge med et spil. Udenfor har vi ridebane og marker 
til dyrene, samt grønne arealer til leg og grill.  
Klubben har en bestyrelse, som består af 5 voksne og et forældreråd, som 
arrangerer sjov, hygge og spændende aktiviteter for klubbens medlemmer 
og familier bl.a. vores populære grillaften, fødselsdagsfest og julehygge i 
stalden med juletræ og dans, hvor alle kan være med. 
Bestyrelsen mødes jævnligt for at snakke evt. ønsker fra medlemmerne, 
nye tiltag og dyrenes fortsatte trivsel. 
Mød gerne op på gården og få en god snak med medlemmer i klubben og 
hils på gårdens dyr. 
Du er også velkommen til at ringe til formand Christine Kristiansen, 
Ravnshøjvej 8, på tlf. 6038 3126 eller til medlem af forældrerådet  
Jytte Høyrup, Ravnshøjvej 5 (4H-gården) på tlf. 9848 4770.  
Hold øje med opslag på skolen og i "kassen" på Kvissel Torv for arrange-
menter og julehygge tæt på jul. 
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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 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 
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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 
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