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SKRÅ-EN
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke 
Vest og udkommer fire gange 
årligt - i marts, juni, september og 
december. 

Forsiden
Forsidetegningen viser planten 
Mose-Vintergrøn. En urt med 
stedsgrønne blade. Dens store 
hvide vellugtende blomster sidder 
i klase. Mose-Vintergrøn er en 
gammel lægeplante, der vokser i 
moser og klitlavninger. Udbredt i 
den nordlige halvkugles tempere-
rede og arktiske egne. Tegningen 
er hentet blandt de mange fine 
tegninger, som Jens Larsen har 
lavet, og som Skrå-en har fået lov 
at vise.  

Redaktionen

Alice Schneider, Skærum
Ove Christensen, Aasted
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 den 6. 
maj 2011.
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Fra redaktionen
Velkommen til den papirløse ud-
gave af Skråen. 

Med dette første nummer af Skrå-
en på Internettet tager redaktio-
nen hul på en ny æra. Det er med 
stort vemod, at vi måtte tage af-
sked med den velkendte papirud-
gave af Skråen.

Internettet er i dag hvermandseje. 
Man forbløffes over, at der er så 
mange, som dagligt bruger inter-
nettet – og det gælder fra ung til 
ældre. Det giver et velbegrundet 
håb om, at vi ikke” taber” så man-
ge læsere. Vi må se positivt på det 

og gøre brug af mediets mange 
muligheder. Eksempelvis er vi ikke 
afhænge af en begrænset spalte-
plads, hvilket tidligere har betydet, 
at vi skulle være påpasselige med 
brug af billeder. 

Husk at skråen kan ses på 
www.skrå-en.dk
hvor nye numre bliver lagt ud på 
følgende datoer: 

15. marts �011
15. juni �011
15. september �011
15. december �011

•
•
•
•
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gulv i den gamle gymnastiksal og 
nu bliver salen fuldendt med nyt 
omklædningsrum og badefacilite-
ter. 

Gymnastiksalen bliver flittigt brugt 
af skolen og af de lokale idrætsfor-
eninger som bl.a. bruger salen til 
gymnastik og badminton. 
Skolen er også i gang med at få 
nye rør i både kælderen og i gan-
gene i de af bygningerne som er 
fra 1964. 

Sidste år fik skolen en rigtig flot 
plads foran. Nye bede med bl.a. 
rhododendron. De skyder med 
store knopper og skal nok vokse 
sig store og prægtige i løbet af in-
gen tid.   

Hvorfor er træerne 
fældet ved skolen?
Af Jørgen Steengaard

Mange der kører forbi Ravnshøj 
Skole undrer sig uden tvivl over, 
hvorfor de gamle poppeltræer ud 
mod Ravnshøjvej er fældet. 

Viceskoleinspektør Søren Kirk for-
tæller, at det var nødvendigt at 
fælde træerne af flere grunde. 
Muren, som blev renoveret for ikke 
så mange år siden, er ved at slå 
revner på grund af træernes rød-
der. Asfalten i skolegården slår rev-
ner og kloakrørene har også taget 
skade af træernes rødder. 

Der står lidt løv tilbage som får lov 
til at blive stående. Uden tvivl vil 
det komme bedre til sin ret, når 
det nu får mere lys.

Der er i det hele taget gang i et 
større renoveringsarbejde på sko-
len. For to år siden kom der nyt 
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Generalforsamling 
i Fællesvirke Vest
Af Jørgen Steengaard

Torsdag den �. februar blev der 
afholdt generalforsamling i Fæl-
lesvirke Vest. 
I sin beretning  sagde formanden, 
Jørgen Steengaard, at �010 blev 
det år, hvor vi med stor beklagelse 
måtte sige farvel til Skråen i den 
trykte udgave. 
Det er vemodigt – men omkost-
ningerne til trykning og distributi-
on var efterhånden blevet så store, 
at de oversteg indtægterne. 

Men redaktionen var ikke sådan at 
slå ud. Derfor er Skråen nu kom-
met på internettet, og vi håber, at 
vores mange læsere vænner sig til 
det nye medie. 

Vi kan glæde os over, at der i �010 
er gennemført nogle gode projek-
ter som er blevet til i kraft af øko-
nomisk støtte fra Frederikshavn 
Kommunes Landdistriktspule og 
LAG (EU-midler). 
Bl.a. renovering af stationen i Kvis-
sel og Rampen i Ravnshøj. Det kan 
til tider være en smule komplice-
ret med projektansøgninger, pro-
jektrapporter m.m. Men dette må 
ikke være nogen hindring. 
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Herefter ser forretningsudvalget 
således ud: 

Formand: Jørgen Steengaard
Næstformand: Ove Christensen
Kasserer: Anne Mette Holm
Sekretær: Ove Christensen
Medlem: Lasse Tyron
Suppleant: Alice Schneider
Bilagskontrollant:
Helle Jørgensen & Orla Thomasberg
Suppleant: Søren Kirk 

Ove Christensen blev foreslået 
som ansvarshavende redaktør af 
Skråen. Ove C. blev valgt med stor 
opbakning.

I Fællesvirke Vest vil vi meget ger-
ne hjælpe – og øse af den erfaring 
som vi har. Og der er midler at søge 
– så lad det være en opfordring til 
at sætte gang i nye spændende 
projekter til gavn for vores lokal-
samfund.  
Tiderne ændrer sig. I �011 bør vi 
”kigge indad” og tage drøftelse af 
fremtiden for Fællesvirke.
Jørgen afsluttede beretningen 
med en tak til bestyrelsen for en 
rigtig god indsats i det forgange 
år.

Valgt til forretningsudvalget blev 
Helle Jørgensen og Anne Mette 
Holm. Alice Schneider blev valgt 
som suppleant. 



Side 8

Juletræs-tænding i 
Kvissel
Af Lasse Tyron

Atter mødte Kvissels borgere tal-
stærkt op til hyggeligt samvær.

Som altid startede vi på torvet 
med sang, præstens tale, tænding 
af juletræet og en sang mere.

Da DMI havde lovet hård blæst 
besluttede vi at resten af arrange-
mentet skulle flyttes fra Torvet til 
Stationen.

Det var ganske hyggeligt og det er 
ikke umuligt at vi gør det igen næ-
ste år. En stor tak til de fremmødte, 
de frivillige hjælpere og til præsten 
for talen! 

Hørte du ikke det hele vil talen 
være at finde på:

www.kvissel.info 

snarest muligt.

Juletræsfest i Kvissel
Af Lasse Tyron

For andet år i træk blev der holdt 
Juletræsfest på Stationen.

Stemningen var god og der var 
flere deltagere end sidste år.

Der blev bl.a. lavet julepynt, dan-
set om træet og selvfølgelig sun-
get julesange.

Tak til de besøgende, frivillige hjæl-
pere og til Troldehøj (lån af sakse)!
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Nytårskur hos  
Spejderne 2011
Af Karen Christensen

Alt imens Spejderne efter nytåret 
er i fuld gang med aktiviteter, blev 
der også i år tid til at holde Nytårs-
kur for �7 spejderledere, gruppe-
råd og øvrige hjælpere.

Alle, der på en eller anden måde 
har ydet en frivillig indsats for spej-
derarbejdet i Ravnshøj / Skærum 
Gruppe bliver hvert år i januar in-
viteret til en hyggelig aften i Spej-
derhuset. I år var denne aften be-
rammet til den �8 januar.

En aften hvor vi spiser sammen, 
snakker og hygger os. Også en 
aften som vi forsøger at give et 
opbyggeligt indhold, idet der på 
forhånd er udpeget en af delta-
gerne til at holde en Nytårsappel.
Det skal siges, at denne opgave er 
helt frivillig og ingen må føle sig 
forpligtiget ud over, hvad man har 
lyst til.

I år var det således Hanne Gitte 
Birkbak, medlem af KFUM-spej-
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derne og frivillig hjælper, der fik 
denne opgave. Og det gjorde, hun 
rigtig godt.

Kort fortalt så tog hun udgangs-
punkt i et stykke, skrevet af sog-
nepræst Kirsten Munkholt, Taars, 
med overskriften:

Når sundhed bliver en religion
Hanne Gitte begyndte med at 
sige noget om alle vore forskellige 
Nytårsfortsætter. For manges ved-
kommende handler det ofte om 
STOP med rygning - andre laster 
og om slankekure. 

Videre om hvordan motion og 
kostplaner for mange er ved at 
tage styringen af deres liv. 

For nogen er glæden over Natu-
rens mangfoldighed ved helt at 
forsvinde, fordi man har så travlt 
med at løbe og okse af sted, når 
man er i skoven. Ja, mange løber 
så stærkt, at de dårligt når at se 
og nyde f.eks den nyudsprungne 
bøg.

I samme stykke udtaler læge Ole 
Hartling, medlem af etisk råd, no-
get om, hvordan Sundhedisme er 
en hård religion, og han opfordrer 
til, at man skal nyde livet, mens 
man har det. 
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Motion er absolut sundt, siger han 
videre, men alt med måde.

”Glæd dig over livet og foråret 
sammen med andre – det er det 
vigtigste for din sundhed, og dit 
liv lige nu.”

Hanne Gitte sluttede med at læse 
et af Benny Andersens digte som 
slutter sådan:

”Tag da kun min sidste mønt.
Livets sol er min den sidste del af 

livet, 
for som solfanger er jeg nu  

begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.

Og en gang går solen sin runde 
uden mig,

 men når forårssolen skinner, lever 
jeg.”

Godt at blive mindet om, hvor vig-
tigt det er at leve i nuet og nyde 
alt det der er blevet os givet. Og 
godt at vi kan glæde os til forårets 
komme.

Vi synes alle, at en sådan aften er 
med til at styrke fællesskabet i vo-
res arbejde. Vi siger Tak til hinan-
den for samarbejde og fællesskab 
i årets løb og drøfter spejderarbej-
dets fremtid. 

Ingen skal være i tvivl om, at det 
er meget givende at være med i 
et stykke frivilligt arbejde omkring 
spejderne.

Så går du med tanker om, at det 
kunne være noget for dig, så snak 
med nogle fra gruppen, og der vil 
helt sikkert være noget at hjælpe 
med.

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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Han takkede samtidig alle for den 
store indsats, som alle havde gjort i 
form af frivilligt arbejde og bidrag.
Kassereren gennemgik årets regn-
skab med focus på indtægter og 
udgifter.

Bestyrelsen fik frie hænder til at 
fortsætte arbejdet med at reno-
vere Borgernes Hus.

Ny i bestyrelsen var Gitte Morten-
sen, som blev budt velkommen 
– alle øvrige valg var genvalg.

Generalforsamling 
i Borgernes Hus i 
Skærum
Af Alice Schneider

16. februar afholdt Borgernes Hus i 
Skærum den årlige generalforsam-
ling, hvortil der ankom en hel del 
mennesker – trods det forfærde-
lige snevejr.

Formanden Christian Nielsen kom 
ind på alle de arrangementer, der 
havde været holdt siden sidste ge-
neralforsamling, såsom revy, præ-
miewhist og loppemarked.



Side 1�

Generalforsamling 
i Skærum Sogne-
forening
Af Alice Schneider

Skærum Sogneforening holdt den 
årlige generalforsamling den 9. fe-
bruar og der var sædvanligvis ret 
mange medlemmer, som havde 
fundet vej til generalforsamlingen.

Formanden Birgitte Vegeberg for-
talte om de mange arrangementer 
Skærum Sogneforening har i løbet 
af et år.
Der er f.eks. alle grillaftnerne på 
legepladsen - skt. hans aften med 
grill samme sted og bål bagved 
Ungdomshuset.  Foredrag af Tho-
mas Mølgaard samt den årlige fæl-
lesspisning, der altid er noget af et 
tilløbsstykke.

Kasserer Jesper Mygind oplæste 
det reviderede regnskab, som her-
efter blev godkendt.

Som ny i bestyrelsen blev Lone 
Pedersen valgt for 1 år og Preben 
Boisen for � år. Som ny revisor blev 
Svend Højmark valgt i stedet for 
John Lorenzen, som ikke ønskede 
genvalg.
Jesper Mygind kom ind på den nye 
hjemmeside, som Skærum Sogne-
forening har oprettet.

Det blev modtaget posivitivt og 
flere gav udtryk for at kontakte 
nogle aviser – for at reklamere for 
hjemmesiden.
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Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Degneboligen i Åsted
Gennem en brandforsikringsvur-
dering, som ligger i Egnsarkivet, 
får vi et godt billede af, hvordan 
en skole så ud i begyndelsen af 
1800-tallet. Det er Åsted skole, der 
ved vurderingen i 1806, er tale om. 
Vurderingen lyder.

Degneboligen i Åsted, beboet af 
degnen Ove Jesper Haugaard
A: Stuehuset norden i gården i 
øster og vester, 11 fag, 10½ alen 
dyb i vestre ende 8½ alen i østre 
ende. Bygget af eg, bøg og fyr-
reunder og fyrreovertømmer, ler-
klinede vægge og stråtag, indret-
tet til � stuer hvoraf de � er med 
bræddegulve, 4 kamre, køkken 
med loft over, bryggers. Vinduer 
med store ruder indlagt i bly, og 
de fornødne døre. � jernbilæg-
gerovne, 1 indmuret kobberkedel 
der kan rumme 1 ¼ tønde, samt � 
skorstene og bageovn. Takseret til 
�64 Rigsdaler.

B: Det østre hus i sønder og nord, 
5 fag, 10 5/8 alen dyb. Bygget af eg 
og fyrreunder og fyrreovertømmer, 
lerklinede vægge, strå og lyngtag, 
indrettet til lo og lade med vogn-
hus. Takseret til 80 Rigsdaler.

C: Det søndre hus i øster og vester, 
6 fag, 5 �/4 alen dyb. Bygget af eg 
og fyrreunder og fyrreovertøm-
mer, lerklinede vægge og stråtag, 
indrettet til hestestald, fæhus, få-
resti og karlekammer. Takseret til 
46 Rigsdaler. 

Den publiqe (offentlige)skole
bygning, som efter degnen Ove 
Jesper Haugaards forlangende, er 
takseret til brandforsikring i 1806.
5 fag stuehus tilbygget degnebo-
ligens østre ende, i øster og vester, 
8½ alen dyb. Bygget af fyrreunder 
og fyrreovertømmer, lerklinede 
vægge og stråtag. Indrettet til 
1stue og 1 kammer og et ditto min-
dre hvori er ildsted til skolen, med 
loft over, vinduer og døre, samt 1 
jernbilæggerovn og skorsten. Tak-
seret til 110 Rigsdaler.

I 1841 er skolen en selvstændig hus 
med bolig for en lærer. 

Igen i 1841 takseres Degnebolig 
og skole i Åsted, tilhørende sog-
nets beboere.
A: Rollingen, 16 fag, eller 46½ alen 
lang med taske i vestre ende, 8½ 
alen bred i østre ende 10 ¼ alen 
i vestre ende, udskud for 1� fag i 
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nordre side og for 15 fag i søndre 
side. Bygget af 1stens grundmur 
for 5 fag, i søndre side, resten ege 
og fyrretømmers bindingsværk, 
med blandet mur af ler og brænd-
te sten, stråtag. Loft over 1� fag og 
bræddegulve i 4 fag, indrettet i 4 
fag til skolehus med kammer, og 
gang, beboelseslejlighed for skole-
lærer a � stuer og � kamre og køk-
ken med skorsten, bryggers med 
skorsten og bageovn. Takseret til 
�90 Rigsdaler.

B: Det østre hus 9 gulve, �� alen 
lang, og 8½ alen bred, med ud-
skud ved begge sider. Bygget af 
fyrretømmer, lerklinede vægge og 
stråtag, indrettet til lo, lade og fæ-
hus. Takseret til 110 Rigsdaler.

Af en sådan beskrivelse kan vi se, at 
boligforholdene har været nok så 
primitive. Lerklinede vægge, som 
sikkert kun har været kalkede. Køk-
kenet var med åben skorsten, hvor 
der kunne laves mad over åben ild 
og fyres ind i bilæggerovnen. 
Vi ser også, at der ikke har været 
loft over alle rum, og det fremhæ-
ves for nogle rums vedkommende, 
at der er bræddegulv, det har sik-
kert ikke været almindeligt med 
bræddegulv i stuerne på den tid, 
man har haft lerstampet gulv i stu-
erne og stenpikning i køkkenet. 
Der skrives, at der er taske for vestre 
ende. Taske er et udtryk som brug-
tes i Vendsyssel om et halvtag op 
mod gavlen af et hus. Den kunne 
bruges til vognskjul eller brændsel. 
Der noteres også, at der er udskud 

for en del af bygningerne. 
Et udskud er en fortsættelse af ta-
get, og der sættes en ny ydervæg, 
på den måde fik man ekstra plads 
til opbevaring, og det isolere også 
mod vintervejr. Degneboligen i 
1806 er - som det ses � bygninger 
plus den tilbyggede skole - ikke 
nogen helt lille bolig. 

Der hørte en jordlod til degneboli-
gen, det var en del af degnens løn 
for sit arbejde i kirke og skole. Ove 
Jesper Haugaard var ikke nogen 
fattig degn. Vi kan se, at han også 
var ejer af et hus i Åsted, og vi ved, 
at degnen havde en karl.        

Senere bliver skolen en mindre bo-
lig med udhus. Udhuset der blev 
brugt til lo, lade og fæhus. Lønnen 
har stadig delvis været naturalier.
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Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.�0
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 1�. og �7. april, 4. maj, 1. juni og 6. juli.
Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 til �1.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-�1.00

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

Skærum Sogneforening
��. juni Sankt Hans aften med grill kl. 17.00
��. juli Skovfest med spisning kl. 18.00
Hver tirsdag grill på legepladsen fra kl. 17.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-��.00 - alle er velkomne.
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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 Springlopper (drenge – 4 år til og med bh.kl.)
19.00-�0.15 MBL

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

Tlf. 2966 8388



Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39


