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SKRÅ-EN
udgives af Fællesvirke Vest
udkommer fire gange årligt 
- i marts, juni, september og 
december
uddeles for sidste gang til alle 
husstande i Skærum, Kvissel, 
Ravnshøj og Aasted

Forsiden
Vi har endnu engang fået lov at 
vælge blandt Jens Larsens efter-
ladte arbejder.  Vi har valgt denne 
fine tegning af Rævling, den 
kaldes også Krækkebærlyng eller 
Sortebær. Den gror i hede og klit-
landskaber, ofte i store mængder.

•
•

•

Redaktionen
Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller 
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk 

Stof til næste nummer skal være 
indleveret fredag d. 4. februar 
2011.
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Fra redaktionen
Så kom bladdøden desværre 
også til vores område.

Du har nu Skrå én nr. 75 i hånden. Ja. 
Det kunne jo lyde som et jubilæum. 
Men der er desværre ikke meget at 
fejre. Vi må med STOR beklagelse 
meddele, at denne papirudgave af 
Skrå én er den sidste som udkom-
mer i en lang, lang række blade, vi 
har udsendt siden 199�.

Stærkt stigende omkostninger til 
trykning, omdeling og for få frivil-
lige indbetalinger, er årsagen til at 
vi må sige farvel til den trykte ud-
gave af bladet.

MEN vi giver ikke helt op. Skråen 
udkommer fra marts �011 på inter-
nettet. 

www.skrå-en.dk

Her kan du læse Skråen, og du kan 
også lave en udskrift af den. 

Ud over det tilbyder vi dig:

at få Skråen sendt direkte på 
mail. Send din mailadresse til  
ove@skolely.dk og skriv blot dit 
navn. Mailadresser behandles 
naturligvis fortroligt.     
at få Skråen printet og sendt 
med posten direkte til din 
adresse. Ring til Ove Christen-
sen på tlf.: �819 9�74 eller Jør-
gen Steengaard på tlf.: �1�5 
484�. Denne mulighed er først 
og fremmest tiltænkt de, som 
ikke har adgang til Internettet. 
Af hensyn til dækning af porto 
og øvrige omkostninger er pri-
sen herfor kr. 70,00 for �011.

Annoncer vil fortsat blive bragt i 
bladet. I starten af det nye år kon-
takter vi Skråens annoncører med 
et nyt tilbud.

Vi ønsker alle Skråens læsere en rig-
tig glædelig jul og et godt nytår.

•

•

Kvissel Tømrersjak ApS
 
Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med 
løsning af små som store opgaver.
 
Ring til os. Vi giver gerne et godt råd
eller et uforpligtende tilbud. 
 
Se nærmere på www. kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: �0�� 7009
leif@ksjak.dk
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Onsdag: 
16:00-17:00  U6 og U8 
17:00 – 18:00  U10 drenge 
18:00 – 19:45  U16 drenge 
18:00- 19:45  U18 drenge 

Torsdag: 
17:�0- �0:00  U1� piger 
17:�0- �0:00  U14 piger 

Fredag: 
16:00-17:00  U10 drenge

DER KAN SKE ÆNDRINGER – så 
hold øje med opslagstavlen i hal-
lens forgang, eller på infokanalen. 

Vi ses ;0)

Kvissel - Ravnshøj 
Idrætsforening   
Af Håndboldudvalget

Træningstider sæsonen 
2010/2011.

Mandag: 
17:00-18:00 U14 piger
18:00-19:00 U16 drenge og U18 
drenge  

Tirsdag: 
17:00-18:00  U1� piger 
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Kvissel - Ravnshøj 
Idrætsforening

Håndbold i fremtiden?

NU HAR VI BRUG FOR DIN HJÆLP! 

Det har ikke været en dans på ro-
ser med henblik på starten af sæ-
sonen. 

Vi har desværre været nødsaget til 
at trække 5 hold pga. af manglen-
de spillere og trænere. Og som det 
ser ud nu, hænger � hold stadig i 
en tynd tråd – men trænerne for 
holdene vil kæmpe med næb og 
klør for at holdene kan gennem-
føre sæsonens kampe. 

Vi ved allerede nu at Jette Guld-
smed Thomsen, Lene Jensen og 
Jeanette Høgsted har valgt at 
stoppe i håndboldudvalget til næ-
ste sæson. Ser man på trænersiden 
er der igen mange tinsoldater på 
bænken. Dog er der selvfølgelig 
også kommet nye til, men denne 
udviklingen har vi altså også brug 
for i afdelingen – både i udvalget 
og på trænerbænken, hvis hånd-
boldafdelingen skal overleve flere 
sæsoner i fremtiden. 

Der er blevet snakket meget mel-
lem udvalget og trænerne, og 
begge partner har fuld forståelse 
for at de unge har lyst til at prøve 
andre og nye idrætsgrene – det 
vigtigste er jo at de unge rører sig! 
Men dette betyder også at hånd-
boldmedlemstallene er faldende 
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Så er det sket igen
Af Førerulven Akela

Nye ulve har fundet vej til ulve-
flokken i Ravnshøj. Der er siden 
sommerferien, fundet hele 8 om-
strejfende, unge ulve. Ulvene blev 
selvfølgelig inviteret ind i hulen 
hos de andre erfarne ulve. 
De 8 ulve har været med i flokken 
siden august og har været glade 
for at være med. 

Den anden dag var der fuldmåne, 
førerulven besluttede, at det var 
tid at få de nye ulve optaget i flok-
ken. Det blev en meget smuk ce-
remoni, der var bål, fuldmåne og 
masser af glade ulve, der kunne 
hyle mod månen. Fuldmånecere-
monien er meget hemmeligt, men 
det siges, at der ved denne lejlig-
hed blev sagt god for alle 8 ulve 
samt � voksne ulve. Alle ulvene har 

og den konsekvens er vi nød til at 
tage stilling til. Vi kan og vil ikke 
bygge en håndboldafdeling op 
med �-4 hold, der er alt for meget 
arbejde for så lidt. 
 
Så hvis håndboldafdelingen skal 
overleve flere sæsoner i fremtiden, 
kræver det at forældre og spillere 
i klubben træder frem NU og gi-
ver en hjælpende hånd, ellers kan 
konsekvensen være at vi må lukke 
hele afdelingen :(

Vi håber at dette vil falde nogens 
opmærksomhed, så I kan se hvor 
afdelingen står lige pt. i fremtiden.
Kontakt evt. Jeanette Høgsted 
6061 06�4

Med venlig hilsen 
KRIF Håndboldudvalget 
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nu fået deres ulvenavn og er ble-
vet en del af den store ulveflok. De 
nye ulve har også bevist, at de er 
dygtige til at bruge deres dolke, så 
de har fået et dolkebevis, samt et 
dolkemærke til uniformen.

Det er besluttet, at hele ulveflok-
ken tager sammen på juleover-
natning. De vil igen i år tage til 
Skærum Spejderhytte. Alle glæ-
der sig meget til turen. Når flok-
ken har været på tur, holder de 
juleferie hele december. Hvis de 
møder flere omstrejfende ulve, er 
de velkommen i vores flok. Der er 
ulvemøde hver torsdag, kl. 18.�0 
til�0.00 i Ravnshøj spejderhus.

Hvis der er nogle ulve, som er ble-
vet for store til deres ulveuniform, 
kan den afleveres i spejderhuset, 
for der er mange nye ulve, der 
gerne vil overtage sådan en fin 
uniform.

Ulve-hyl fra førerulven Akela

Sogneindsamling 
2011
Af Karen Christensen

Sultens onde cirkel kan brydes.
Når landets sogne den 1� marts 
ved årets Sogneindsamling sender 
indsamlere på gaden, er det for 
at fortsætte kampen mod sulten 
i verden og hjælpe folk til at klare 
sig selv.
Sådan skriver Folkekirkens Nød-
hjælp.

Måske kan det synes længe til 1�. 
marts, men vi fortæller allerede 
nu, at Åsted, Skærum og Kvissel 
sogne er ved at gøre de første for-
beredelser til indsamlingen klar. 
Vi håber, at rigtig mange vil møde 
op, og på denne måde være med 
til at give verdens fattigste mulig-
hed for at ændre deres liv. 

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34
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Datoen for indsamlingen er søn-
dag den 13. marts.

Som tidligere år vil vi starte med en 
kort Gudstjeneste i Åsted kirke, og 
herefter mødes vi i Præstegården, 
som er base for indsamlingen. Vi 
vil også som de sidste år, spørge 
om konfirmanderne vil give en 
hånd med. 

Nærmere oplysning om tidspunkt 
kommer i dagspressen og Lokala-
visen. Indsamlingen forløber over 
et par timer, som afsluttes med 
optælling, varme pølser og en god 
snak om, hvad man har oplevet 
undervejs.

Derfor: Vil du være med til at have 
en berigende dag i et godt fælles-
skab, så noter datoen allerede nu, 

og meld dig som indsamler hos en 
af følgende:

torben.christensen@kvissel.dk 
tlf. 98 48 4� 5�
morkarens@gmail.com   
tlf. 98 48 44 �1
hanne.karoline.nielsen@gmail.
com - tlf. 98 47 �5 45

Vel mødt!
Indsamlingsleder
Karen Christensen, Åsted

•

•

•

Mona Johansen tlf nr. 20 68 78 38
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Billeder fra indvielsen af Kvissel Station
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”FUT” i Kvissel Station
Af Svend Brassø

Alle SKRÅENS læsere er velkom-
ne til at deltage i aktiviteterne!

Nedenfor kan du se nogle af de 
tilbud, vi har haft på stationen in-
den jul, og flere af disse fortsætter 
naturligvis efter. Stationens opda-
terede kalender kan altid ses på 
nettet! 
Brug den, så du altid er klar over, 
hvad der sker på stationen. Vi har 
jo ikke penge og resurser til annon-
cer og løbesedler i hele området.  
Der er et link til kalenderen på flere 
hjemmesider bl.a.: 

www.kvisselsvenner.dk og
www.kvissel-station.dk 

Søndags-matiné d. 16. ja-
nuar kl. 12.30.
Som noget nyt inviterer vi alle til 
en hyggelig frokost med levende 
musik. 
Søren Pors, Jørgen Heideman og 
Birgit Brassøe vil spille swing/jazz-
musik og underholde med fælles-
sange. Der er tilmelding til dette 
arrangement af hensyn til køkke-
net ;0)

Tilmelding senest torsdag d. 1�. ja-
nuar til CC Jessen, tlf. 98481145 og 
Søren Pors, tlf. 98485006. 

Man er også velkommen til at 
dumpe ind efter frokosten.

Kreativ Klub: onsdage kl. 
18.30-21.30 
Akvareltegning og oliemaling

Akvarelkursus henvender sig til 
alle, der har lyst til at udfordre sig 
selv med akvarelfarver og oliema-
ling. 
Lav dine egne billeder under kyn-
dig vejledning. Medbring evt. egne 
materialer.

Kurset kræver ingen forkundska-
ber.

Startdato: Onsdag d. �/11 �010 kl. 
18.�0-�1.�0. 
Øvrige datoer: 10/11, 17/11, �4/11 
og 1/1� 

Instruktør: Fritz Overgaard 

Billard/bordtennis/dart 
/fluebinding og hyggeklub
Mødestedet, hvor også voksne må 
lege! 
Der spilles begge former for bil-
lard, både keglebillard og pool. 
Jan Jakobsen instruerer i dart. In-
gen tilmelding – bare mød op.

Fluebinding er interessant for alle 
lystfiskere og kan udvikle sig til en 
livsstil. Der bindes fluer til kræsne 
og vanskelige fisk i åen eller til fisk 
i Put and Take. Instruktør: Jan Ja-
kobsen 

Startdato: Mandag d. 1/11 kl. 19.00-
�1.00. Derefter hver anden man-
dag hvis det ønskes.
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sorters egnethed og anvendelse. 
Nyt værksted med nyt værktøj og 
udsugning.

Instruktør/tilmelding: Karl Erik Jen-
sen (Kalle) 98484656 og Bent Sjø-
berg Carlsen.

Startdato tirsdag d. 16/11 kl. 19.00. 

VVS
Frederikshavn Kommune er me-
get fattig, så midlerne til oplandet 
er meget begrænsede. Derfor er vi 
selv nødsaget til at få pengene til 
at slå til. 
Derfor VVS, som står for: VI VIL 
SELV  ;0) 

Pris for ovenstående arrangemen-
ter er �5 kr. pr. gang til husleje – in-
struktørerne arbejder gratis!!

Evt. henvendelse til Svend Brassøe 
98484669 / ��69�010

Juleinspirations-eftermiddag
Lørdag den �7/11 fra kl. 1�-17 for 
børn, forældre og bedsteforældre. 

”Der vil blive vist dekorationer og 
adventskranse af tidens trend, da 
jeg lige er kommet hjem fra julein-
spirations kursus i Ålborg”, fortæl-
ler Yrsa Kragh. 

Medbring selv materialer til deko-
rationer og kranse. Der kan købes 
æbleskiver/kaffe og vand. Alle er 
velkomne til julehygge. 
Instruktør: Blomsterdekoratør Yrsa 
Kragh.

Træ-drejning
En kreativ beskæftigelse med 
uanede mulighed. Der indføres i 
trædrejningens grundprincipper 
og ligeledes i de forskellige træ-

FODBEHANDLING - den kørende fodpleje

Jane Fredriksen - Lægeeksamineret fodbehandler

20 12 54 44

Kommer til dig, når du har tid

Ansat i Frederikshavn Kommune i 22 år
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Frederikshavn Model-Jern-
bane-Klub
FMJK er en veletableret forening, 
der har til huse i overetagen på 
Kvissel Station. Der er klubaften 
hver onsdag aften. 

Et spændende sted at mødes for 
udveksling af erfaringer, og til for-
tælling af historier fra jernbanens 
storhedstid. Der kigges billeder og 
bygges anlæg. En unik forening i 
Vendsyssel.

Evt. henvendelse til Ove Christen-
sen 98484�88

Kom selv med forslag
Hvis du har ideer til arrangementer 
– og/eller måske selv vil være in-
struktør - er du meget velkommen 
til at henvende dig til Svend Bras-
søe (svend@stambordet.dk).

Hvis du ønsker at blive optaget på 
vores email-liste, så send lige en 
mail til samme adresse. Vi forsøger 
at kommunikere vha. email.

  

  



Side 14

Lokal-kalenderen
Faste arrangementer
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15-16.�0
              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-�1
              maj - august: 1. onsdag hver måned kl. 19-�1
              samt efter aftale på tlf. 9847 �040

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19-�1

Kvissel Idrætsforening - håndbold
- se evt. ændringer på infokanalen eller på www.kvissel-if.dk
- bemærk, når fodboldsæsonen er slut kommer der ny træningsplan.

Skærum Sogneforening
Generalforsamling 8. februar �011.

Kvissel/Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19 – ��  - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station – Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19 – �� - alle er velkomne.

Stationscafeen, Kvissel
Fredag den 15. januar: Fredagscafé.
Fredag den ��. januar: Fællesspisning.
Hver tirsdag kl. 19: Præmiewhist.

Ravnshøj Centeret
Hver onsdag: Præmiewhist kl. 19
Tredje tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne.
Hver onsdag: Kortspil og øvrige aktiviteter.
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Ravnshøj Gymnastikforening
Motion M/K træner i hallen. Øvrige i gymnastiksalen.

Mandag
17.00 – 17.55  Krudtugler (piger til og med bh.kl.)
19.00 – �0.15 Line-dance M/K fra 16 år.

Tirsdag
17.00 – 17.55  Forældre/barn ca. � – 4 år.
18.00 – 19.15 Spring fra 1. klasse og opefter.
19.�0 – �0.�0 Dance fra �. klasse og opefter.
19.00 – 19.55 Motion M/K obs! Hallen.

Onsdag
16.00 – 16.55 Dagmotion M/K.
17.00 – 17.55 Springlopperne (drenge – 4 år til og med bh.kl.)
19.00 – �0.15 MBL

Borgernes hus, Skærum - Bestyrelsen
Christian Nielsen: Formand
Poul Erik Jensen: Næstformand og pedel
Keld Hansen:  Kasserer
Mona Johansen: Sekretær og ansvarlig for udlejning af lokaler
Gert Poulsen:  1. suppleant
Hanne Nielsen: �. suppleant

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Porsmose
Statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MEL
Hjørringvej 188 . 9900 Frederikshavn
www.poulporsmose.dk . Mail: pp@poulporsmose.dk

Tlf. 2966 8388
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
Fællesvirke Vest
Torsdag den 0�. februar kl. 19.: Generalforsamling i Egnsarkivet.

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Tirsdag den 08. marts: Generalforsamling i Kvissel

Menighedsrådene
Torsdag den 16.1�.: 
Vi synger julen ind i Aasted kirke, herefter sammenkomst i Præstegår-
den.

Fredag den 7/1: 
Kl. 14.�0 Sognepræst Uffe Klausen Råby. Præst i Aasted, Skærum og 
Kvissel (1980-1986).

Onsdag den �6/1:  
Kl. 19.00 Bo Storm ”Lapland i ord og billeder”.

Fredag den 4/�: 
Kl. 14.�0 Læge Wiera Lorentzen ”Mine udsendelser med forsvaret til 
bl.a. Afghanistan”.

Onsdag den 16/�: 
Kl. 19.00 Bjarne Nielsen Brovst ”Glædens øjeblikke”.

Datoer længere frem kan evt. 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
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Der var møder med andre hikere, 
lokale amerikanere, der gladelig 
åbnede deres hjem for fremmede 
og venskaber der blev formet.
Det var et godt foredrag – Tho-
mas fortalte rigtigt godt og havde 
mange fantastiske billeder med. 
De var alle understøttet af gode 
historier, og selv om Thomas har 
holdt foredraget nogle gange før, 
lød han stadig begejstret. Jeg selv 
vil bestemt gerne høre ham igen, 
måske når han har været af sted 
næste gang…

Sogneforeningen bød på kaffe, te 
og kager (hele tre forskellige slags) 
og det var et rigtigt godt arrange-
ment. 

Spis-sammen
Skærum Sogneforening holdt fre-
dag d. �9. oktober sit årlige spis-
sammen arrangement, og det var 
en stor succes. 
Omkring 45 voksne og 15 børn 
havde vovet sig ud denne aften, 
og de blev budt på rigtig dejlig 
mad. 
Kokkene i år var Niels Vegeberg og 
Danny Langthjem, der stod for en 
rigtig dejlig kødsovs med pasta, 
masser af dejlig salat og lækker til-
behør. 
Desserten stod Anne og Bo Eng-
mann for, og der blev budt på 
hjemmelavet æblekage – lavet af 
æbler af egen avl.  Jeg tror (håber), 
at alle blev mætte, og at alle synes 
det var en hyggelig aften. 

Skærum  
Sogneforening
Af Alice Schneider

Foredrag
Torsdag d. 7. oktober havde om-
kring �0 personer fundet vej til 
Borgernes Hus i Skærum, hvor 
Skærum Sogneforening havde 
inviteret Thomas Mølgaard til at 
komme og fortælle om sin fanta-
stiske gåtur fra Mexico til Canada. 
Trods det lille antal tilhørere, for-
måede Thomas at fortælle om 
sin tur på en dejlig måde, så man 
næsten følte man havde været der 
selv. 

Turen startede tæt på Mexico. 
Foran Thomas og hans kæreste 
Annette (og mange andre, der 
også havde planlagt at gå turen), 
lå 4.�00 km gåtur. 4.�00 km langs 
en sti, der ikke er mere end 50 cm 
bred, og nogle steder helt mangler 
pga. stenskred, skovbrande eller 
lignende.

 Oplevelserne på turen var mange, 
der var møder med og fortællin-
ger om klapperslanger, skorpio-
ner, dræberbier og bjørne, vabler 
på fødderne, dehydrering, varme 
og frygtelig kulde. 
Fortællinger om at stå ansigt til 
ansigt med sin frygt og overvinde 
den. At tage beslutninger, der kan 
betyde forskellen på liv og død. 
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le. Efter endt seminarie tid savnede 
jeg lidt selv at blive undervist, så 
jeg begyndte at male på aftensko-
len i Frederikshavn. At lave noget 
med hænderne har altid været min 
måde at koble af på.  
I �00� blev maleriet skiftet ud med 
glasset. Jeg købte en lille glas ovn, 
og indrettede et lille værksted i en 
af længerne på Vester Nistrup. I 
gennem de næste mange måneder 
blev der leget og eksperimenteret 
med glasset. Alt blev skrevet ned, 
og efterhånden som jeg fik mere 
styr på brændingsskemaer, kniv og 
tang, røg der mindre og mindre på 
lossepladsen….og mere og mere 
ind i vindueskarmene hos os selv 
og vores familier. 

Forretning på landet
Af Rikke Pape

Redaktionen på Skråen, har bedt 
mig skrive lidt om, hvordan det er 
at have forretning på landet, samt 
hvordan jeg fik ideen til det, så det 
vil jeg nu forsøge:

For snart 10 år siden flyttede vi til 
Hjørringvej �65. En dejlig ejendom, 
med god plads omkring, tæt på 
skolen og byen, men alligevel på 
landet. Præcis som vi kunne ønske 
det. 

Jeg var skolelærer. Dengang i 
Astrup, men siden på Ravnshøj sko-
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At lave glas var min hobby,- og jeg 
havde slet ikke i tankerne, at det 
nogensinde skulle blive andet! At 
tænke sig at nogen skulle have lyst 
til at betale penge for mine ting,- 
nej….. det troede jeg ikke! 

Det troede til gengæld nogle bank-
folk, som kom på besøg en dag, 
og deres ord satte tanker og ideer 
i gang. Der var mange vindues-
karme på Vester Nistrup, men jeg 
lavede altså også meget glas, så på 
et tidspunkt var en stor del af hyl-
derne på reolerne i kontoret også 
taget i brug. 
Lige så stille begyndte der at kom-
me folk for at kigge, og måske købe 

nogle af mine ting. Det var stort! 
Snart blev hesteboksene lavet om 
til værksted og butik, så kontoret 
igen kunne blive kontor, og min 
ugentlige fridag fra arbejdet som 
lærer, blev min faste åbningsdag 
i mit lille værksted. Mere og mere 
fritid gik med glasset, og på et tids-
punkt, for nu godt 5 år siden, tog 
jeg springet og sagde mit faste ar-
bejde op. 
Resten af længen blev taget i brug 
til forretning, og den ugentlige åb-
ningsdag blev til flere. Jeg fik lavet 
hjemmeside, skilt til vejen, flyers 
osv. og kunne nu blot krydse fingre 
for, at kunderne ville finde mig. 
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test af lyst, og ikke af pligt. 
Af og til giver det naturligvis dår-
lig samvittighed, at jeg bruger så 
meget tid på mit værksted. Det er 
jo både mit arbejde og min fritids-
interesse, - men på den anden side 
er jeg her jo altid, og har ikke pro-
blemer med at tage en fridag på en 
lukkedag, så jeg vælger at tro, at jeg 
kompenserer for det på andre tids-
punkter. 

Tre måneder om året holder jeg 
butikken lukket. I de perioder er 
der bedre tid til familien, men det 
er også de perioder hvor jeg får tid 
til at lære nyt, eksperimentere og 
fordybe mig i mit arbejde. 

Fordelene vejer helt sikket tungest, 
men at jeg måske kommer til at ar-
bejde lidt meget i perioder, er ikke 
den eneste ulempe ved at have for-
retning hjemme. F.eks kan det nog-
le gange være lidt svært for mig at 
forstå, at ikke alle folk respekterer 
mine åbningstider. Jeg synes jo det 
er åbenlyst, at man ikke går og kig-
ger ind af vinduerne i andre folks 
hjem, eller sågar går ind, hvis ikke 
døren er låst...

Når butikken er lukket, så er det pri-
vat område - synes jeg! Jeg kan jo 
heller ikke komme ind i Føtex, hvis 
jeg kommer uden for åbningstider-
ne... 
Det irriterer mig meget, når folk 
uanmeldt pludselig står inde i mit 
hjem. De fleste er forstående, når 
jeg siger jeg har lukket, men det er 
desværre også sket flere gange, at 

Jeg har aldrig fortrudt det valg! 
Kunderne kom! Først de lokale, så 
lidt længere væk fra, og siden tu-
risterne, og selvom vi flyttede 1,5 
km. længere ud af Hjørringvej for 
to år siden, og nu ligger gemt lidt 
væk fra vejen, finder de mig heldig-
vis stadig.

I begyndelsen var det rigtig sjovt,  
når nogle tog mit glas med til Fyn 
eller Sjælland, men inden for de sid-
ste år har jeg solgt ting der skulle 
med helt til f.eks. Grønland, USA, 
Canada, Kina, og Australien. Lidt 
svært at forstå, men rigtig sjovt at 
tænke på, at noget jeg har lavet står 
eller hænger på den anden side af 
jorden. 

At arbejde hjemme har mange for-
dele. En af de vigtigste er, at jeg nu 
kun har det pres jeg giver mig selv. 
Hvis ikke jeg føler, at jeg har tiden el-
ler evnerne, så er det bedre at takke 
nej til en opgave, frem for at blive 
stresset over det. Jeg møder på ar-
bejde hver morgen når pigerne er 
sendt i skole, og jeg er her hjemme 
når de har fri. 

Vi skal ikke diskutere hvem der skal 
tage barnets første sygedag, og jeg 
kan arbejde hvornår på dagen jeg 
har tiden, lysten og motivationen. 
Sidstnævnte kan måske også be-
tegnes som en ulempe, i hvert fald 
hvis du spørger min familie, da ar-
bejdsdagene ofte kan blive meget 
lange. Mangt en aften bliver brugt 
ved arbejdsbordet, frem for foran 
tv’et med de andre, men det er of-
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folk er blevet temmelig sure, ja en 
enkelt gang er jeg oveni købet ble-
vet skubbet til, og flere gange tiltalt 
på en ikke så pæn måde, hvis jeg 
ikke har haft tid til, eller mulighed 
for,at lukke dem ind i forretningen. 

Nu har vi fået installeret en låge ved 
indkørslen, som kan hjælpe med at 
lave et skel mellem arbejdstid og 
privatliv. 

Overnatning i Skærum  
Spejderhytte
Af Lone Pedersen

Fredag d. 8.-9. oktober mødtes 14 
spejdere og � ledere fra Skærum 
spejdergruppe i spejderhytten til 
en overnatning. 

Da alle havde fundet det sted de 
skulle sove (det er altid vigtig som 
det første at have dette på plads) 
var der lasagne og flutes til aftens-
mad.
Om aftenen var der gang i et kæm-
pe bål og lommelygter. Det var 
mildt vejr, men efterårsmørket var 
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der og det er en udfordring at be-
væge sig rundt på hytteområdet i 
mørke, Der var også nogle sultne 
spejdere der kunne sætte snobrød 
og kage til livs.

Som sædvanlig var der godnathi-
storie og allerede kl. ��.00 var der 
total ro. Kl. 06.�0 næste morgen 
vågnede de første, men den blev 
holdt gående til kl. 7.00 før vi stod 
op.
Morgenmad og pakning og så 
ellers ”derudaf” i det skønne ef-
terårsvejr. En tur ud i området og 
plukning af en masse planter og 
blomster. Bl.a. en georgine i blomst 
på vejen ned til Skærum Hede. 

Vand og medbragte pølsehorn 
blev fortæret halvvejs og så kunne 
alle igen.

På hjemturen gjorde vi holdt på 
legepladen og sluttede af ved hyt-
ten kl. 1�.00.

Ravnshøj/Skærum spejderne har 
hvert andet år en stor lejr for hele 
troppen og næste år bliver det på 
Drengeborgen i Ålbæk den 7.-9. 
oktober.

Af Aasted Sogns 
historie
Af Egnsarkivet, Thomasberg

En præstestrid i Åsted ender 
i retten!!
Rolig nu! Det er længe siden. Det 
er næsten �40 år siden, det skete. 
Sagen er den, at sognepræsten 
i Åsted, Søren Povlsen Lamb der 
var præst fra 165� tog sin afsked i 
1664, men fik lov at blive boende i 
præstegården. 
Lambs efterfølger i embedet var 
Frands Michelsen Vogelius, der 
blev trolovet med Søren Lambs 
datter. Hun døde imidlertid før de 
kunne indgå ægteskab. 

Hvad der er årsag til det følgende, 
ved vi ikke noget om, men Frands 
Michelsen vil rejse sag ved Her-
redstinget. Han får derfor �. febru-
ar 167� 4 lokale mænd til at syne 
”den store skade som er sket på 
urtehaven til Åsted præstegård, 
og synderlig den vestre del deraf, 
som Søren Lamb var forundt til 
brugelighed i sin livstid. Mange 
af frugttræerne, ja størstedelen 
er helt skammeligt fortrædiget, 
og ophugget, såvel som en del af 
det vestre plankeværk forsætlig er 
sønderhugget og bortført.”
 Synsmændene bekræfter for Her-
redstinget at de havde set ”6 grøn-
ne stubbe i vestre del af fornævnte 
have. 4 kirsebærtræer og � pile-
træer, nogle store og nogle små 
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grebet indover for Søren Lamb. 
Helt lydløst kan det ikke have væ-
ret da både træerne blev fældet, 
og havemuren sønderhugget, og 
det alt sammen blev fjernet.

Vore kilder viser desværre ikke, 
om Herredstinget har udmålt no-
gen straf for Lambs selvtægt mod 
træerne i præstegårdens have, el-
ler hvad der var årsag til at Søren 
Lamb for så hårdt frem, ej heller 
om Søren Lamb og Frands Michel-
sen blev forligte efter retssagen, 
de skulle jo fortsat leve tæt på hin-
anden.
Søren Povlsen Lamb dør i 167�. 
Frands Michelsen optræder flere 
gange ved herredstinget, hvor han 
rejser sager af forskellig art. Han 
dør i 170� 6� år gammel. 

pilestubbe stod ved vestre side, 
og kirsebærstubbene noget inde 
i haven.

Af plankeværket vester på var � 
stolper borte, de � var afhugget 
ved jorden og den �. helt borte, og 
remmen var borte over de � stol-
per”.   
Ved herredstinget spørger Chri-
sten Christensen på Søren Lambs 
vegne synsmændene ”om det sy-
nes dem, at de ringe kirsebær og 
piletræer var afhugne, som de har 
vidnet, og om det kan være Åsted 
præstegård eller dens besidder til 
nogen skade”    
Vi må undre os over, at nogen ikke 
har opdaget fældningen af træ-
erne eller borthugningen af have-
gærdet, mens det foregik og har 
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