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SKRÅ-EN

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

efterårsgravningen med stor
interesse, og på nærmeste hold.
I vintertiden besøger den gerne
foderbrættet.
Tegningen har vi lånt i Jens Larsens efterladte samlinger.

Forsiden

Redaktionen

Rødhalsen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Bestanden var
i 1989 300.000 par. Denne kønne
fugl med de store øjne, og det
røde bryst, ser vi altid alene. Den
tåler ikke andre Rødhalse på sit
område. Rødhalsen synger en rigt
varieret sang i de tidlige morgentimer, inden det rigtig er lyst.
Sangen sammenlignes ofte med
lyden af en fugtig prop der gnides
mod glas. Rødhalsen er en af de
få fugle der også synger efterår
og vinter, det gælder både han
og hun. I haven kan Rødhalsen
blive ganske tillidsfuld, og følger
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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 den 3.
august 2012.

Indhold
F��������������
ra redaktionen
Nyt fra skolen
Kæmpe vindmøller ved Kvissel
Vindmølleplaner ved Ribberholt
Ravnshøj/Skærum spejderne
Friluftsgudstjeneste
Fra den gamle købmandsgård
Lokal-kalenderens øvrige begivenheder
Lokal-kalenderens faste arrangementer

4
5
6
8
10
11
12
15
16

Side 

Fra redaktionen
Tak for de mange bidrag til
Skrå´en.

KRIFs nye bestyrelse
Formand Michael Haaber
Næstformand Brian Hansen

Med et tillykke til de nye i Bestyrel- Kasser Anette Poulsen
sen i KRIF vil vi herfra fra redaktionen sige en stor tak til de ”gamle” Sekretær Mette Rønnest
bestyrelsesmedlemmer og ikke
mindst Jytte Høyrup for de mange Dorte Nikkelsen
sportslige indlæg.
Henrik Holt
Pøj, pøj til den nye bestyrelse som
vi håber, vil berige Skrå´ ens læsere Sub. Johnny Høgh
med nyt fra den lokale sport.
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Nyt fra skolen
Af Søren Kirk

I det kommende skoleår begynder
der 23 nye elever i børnehaveklassen.

Skoleåret ebber mod slutningen. I
år har vi to lærere der har valgt at
gå på pension, Conny Mathiassen
stopper den 12. juni, og Ole Rubak stopper den 29. juni. Stor tak
til begge, som har gjort et kæmpe
arbejde til bedste for vore børn.

Vi har endnu ikke fået lavet klare
regler om hvad vi gør med hensyn til udlån / arrangementer på
skolen udenfor normal åbningstid.
Men alle må forvente, at serviceniveauet ikke længere er det samme
efter Gerner er stoppet. Kontakt
skolens kontor ved ønsker, så prøVi dimitterer i år to 9 klasser og 45% ver vi at hjælpe.
af eleverne går videre i 10 klasse,
10 % skal på handels eller teknisk
skole, og 45 % på de gymnasiale
uddannelser STX, HTX, HHX.

v/ Lisbeth Hansen
Mejlingvej 65
Tlf.: 22 44 43 19

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn
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Kæmpe vindmøller
ved Kvissel?
Af Vindmøllegruppen

det i den virkelige verden, da boligmassen i vores område i mange
tilfælde er af ældre dato.

Der er kun støjgrænser når det
blæser 6 og 8 meter pr. sekund.
På mødet i december måned Ved alle andre vindhastigheder, er
besluttede byrådet, at der skal der ingen grænser. Støjen skal ikke
arbejdes videre med de vind- måles i husene, men beregnes.
mølleplaner, som blev omtalt i Kæmpemøller som disse må støje
september-nummeret af Skrå-en. op til fire gange så meget i det
Kvissel Borgerforening, Ravnshøj åbne land, som de møller der står
Borgerforening og Fællesvirke Vest i et industriområde på Frederiksog en del borgere har gjort indsi- havn Havn.
gelser til Frederikshavn Kommune
mod mølleplanerne. På trods af Den grønne Fond yder 88.000 kr.
det gik Venstre, SF og Dansk Folke- pr. megawatt mølleeffekt der opparti ind for, at kommunen skulle stilles, og det vil betyde at kommufortsætte planerne, selv om de nen får 528.000 kr. til den slunkne
altså ikke har folkelig accept i lo- kommunekasse. Der er ingen rekalområdet.
gel om, at pengene skal gå til vores område. Erfaringerne siger, at
Møllerne vil i perioder genere bor- en del huse i området vil tabe op
gere i Ravnshøj, Kvissel, Østerhol- til 40 % i værdi og nogle vil blive
men og Elling. Der er tale om tre usælgelige.
møller på højde med de fire, der
står på Frederikshavn Havn. De Der er mange ressourcestærke beskal også udstyres med blinkende boere i området, og sådan skulle
røde lamper.
der også gerne være fremover.
Fra 1998 kan vindmøller ejes af en
Høje møller udsender lavfrekvent investor uden tilknytning til lokallyd (buldrende støj), som går gen- samfundet, og i denne her sag bor
nem sokler og mure. Den lyd kan investor i Egå ved Århus.
forstyrre nattesøvnen og i længden føre til alvorlige sygdomme, Der tjenes mange, mange millionedsat livskvalitet og indlærings- ner på at sætte møller op, så det
vanskeligheder hos børn.
er ikke unormalt at mølleopstilleren går ud og tilbyder ”hold kæft
Vindmøllers lavfrekvente støj be- bolsjer” til organisationer i lokalregnes, og den nye støjbekendt- området. Mange steder skaber det
gørelse går ud fra, at husene er meget splid i befolkningen.
godt isolerede. Det er ikke tilfælSide 

Vores område skal ikke forgrimmes. Niels Hausgaard bor selv på
landet, og han siger: ”Vi bor jo dér,
hvor folk gerne vil hen, når de holder fri og ta´r på ferie”!
Vi vil anbefale kommunen, at havneudvidelsen indbefatter møller.
Så er kommunen investor og møllerne kan derved medfinansiere
havneudvidelsen.
Vi sagde nej til vindmøller i 2002,
det synes vi, at man skal holde fast
i!
Men venlig hilsen
Vindmøllegruppen Kvissel Brænding - www.stilhed.eu
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Vindmølleplaner
ved Ribberholt

lernes overskud og derved få et
tilskud til aktiviteter i området.

Ved opsætning af de 3 møller, har
kommunen mulighed for at ansøge om 528.000 kr. til relevante
Ecopartner havde inviteret de 3 initiativer og aktiviteter.
lodsejere og rep. for de lokale or- Denne ordning giver en oplagt
ganisationer til et møde på Ravns- mulighed for foreninger og organisationer i kommunen til at forhøj skole d. 14. maj.
mulere og indsende projekter til
Til stede ved mødet var de 3 lods- fordel for lokalområderne.
ejere, Fællesvirke Vest, Erling Olesen og Torben Post, begge fra Eco- 2 møller ved transportcentret ved
partner.
Sæby er opsat efter gældende
ordning.
Erling Olesen bød velkommen.
Der bliver en 4 ugers offentlig høProjektet drejede sig om 3 stk. 2,0 ring hen over sommeren, hørinmegawatt vindmøller som skal er- gen skal være oplæg til en VVM
statte de nuværende møller, der redegørelse, som vil komme i en 8
kan ses fra hjørringvej.
ugers høring.
Der blev orienteret om afstandene
til jernbanen og de omkringlig- Der udbetales 1 % af de løbende
gende beboelser og ligeledes om indtægter til støtte for almennytstøjforholdene.
tige formål i lokalområdet.

Af referent Ove Christensen

20 % af projektet skal udbydes i
andele til kostpris, det er ca. 6000
andele.
1 andel = 1000 kwh, vil koste ca.
3.500 – 4,500 kr.
Skattefordelen er ca. 7000 kr. ved
10 til12 andele.
En andelshaver hæfter personlig
solidarisk.

Fællesvirke Vest tilkendegav overfor projektmagerne, at borgere fra
Kvissel og Ravnshøj på tidligere
møde i forbindelse med høring af
vindmøller udtrykte meget stor
modstand mod vindmølleprojektet. Og at det samme kom til udtryk
i foreningernes fælles høringssvar
til kommunen. Svaret fra lokalområdet står stadig ved magt.

Der udstedes 100 andele til fordel Hvis man vil undersøge tingene
for relevante repræsentanter for nærmere er der her nogle muliglokale interesser, der således efter- heder.
følgende løbende vil få del i mølSide 

www.energinet.dk/da/el/vindmoeller
www.videnomvind.dk
www.dkvind.dk
www.windpower.org
www.vindenergi.dk
www.vestas.com
www.ecopartner.dk

De to medarbejdere fra Ecopartner

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
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Ravnshøj/Skærum
spejderne

Vi tager førstehjælpsmærket, og
lige nu er vi i gang en indgangsportal ved spejderhuset i Ravnshøj. Sommerlejeren i år ser vi
Af Carsten Lyckegaard
meget frem til, da det bliver det
største spejder event i Danmark
Vi er en spejdergruppe på 13 stk. nogensinde, fordi man har samlet
blandet piger og drenge i alders- alle spejdere blå og grønne mm. så
gruppen 10 til 18 år, vi møders man regner med 35 000 spejdere i
hver anden mandag 18-21 og for- Holstebro + dem der kommer på
søger at lave mange forskellige forældre camp måske 20 000 stk.
ting i løbet af året. Der kan nævnes
: tømmerflåde af rafter og gamle Vi skal 11 spejder og 3 leder af sted,
olietønder, vi har oprettet en geo- vi kommer til at ligge i et kvarter
cachs som er lagt i Ravnshøj by, med resten af Frederikshavns komsom den første. Man kan se den på munes spejdere og har egen avis,
www.GEOCACHERNES.DK.
der kommer til at hedde Palmebladet og der bliver også en masse
Vi har været på byhike og fik en an- aktiviteter i de 8 dage vi er af sted
den plads i opgaveløbet og vi har fra den 21. juli til den 29. juli.
været på vinterhike og sovet ude
i minus 10 grader. Vi har lavet en
svedehytte af rafter og pressening,
en svævebane som var mindre vellykket, sejlet kano.
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Friluftgudstjeneste
Af Alice Schneider
Søndag den 20. maj blev der holdt
gudstjeneste i Katsig Bakker kl.
14.00. Solen strålede fra en klar
himmel.

om, at alle mennesker er lige (uanset om vi er bøsser, lesbiske eller
hvad).
Pinsen er Kirkens fødselsdag og er
altid 50 dage efter Påske.

Der var kaffe, te og kringelkage.
Børnekoret sang flere smukke sange, og der blev underholdt med
harmonika musik.
Der var mødt 65 mennesker op og
pastor Erik Colding Taysen holdt en
rigtig god prædiken, han talte bl. a,
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Fra den gamle
købmandsgård

To tidligere ansatte hos
købmand Sigtenborg
fortæller
Nedskrevet af Bjarne Haugaard
Madsen
Samtale med Oscar Kristensen og
Oluf Jørgensen i arkivet torsdag
den 22. marts 2012.
Oscar er født 9-5-1930, er tidligere
vognmand og var i årene 1958 til
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1961 ansat som chauffør hos købmand Sigtenborg i Kvissel. Fra midt
sommer frem til 1. november 1958
var Oscar dobbelt-beskæftiget,
idet han på daværende tidspunkt
var ansat på gården Godthaab
som fodermester. Man kunne ikke
sådan løbe af pladsen dengang.
Problemet var, at Sigtenborg
manglede en chauffør, eftersom
den tidligere havde fået arbejde
som eksportchauffør, og folk med
stort kørekort var en mangelvare.
Oluf Jørgensen er født 16-7.-1933.
Han stod i lære hos købmand P.
Hansen i Dybvad 1948-52 og kom
efter endt soldatertjeneste til Bindslev som kommis hos købmand
M. Larsen. I april 1957 blev Oluf

kommis hos købmand Sigtenborg. fejl, bilen smuttede af sporet for
Senere blev han selvstændig køb- Leif, og væltede om på siden med
mand i Kvissel.
gødning og det hele. Der var vist
et forklaringsproblem overfor købButikkernes åbningstider var den- manden bag efter.
gang mandag – torsdag kl. 7.0017.30, fredag 7.00-19.30 og lørdag Hvert forår kom der en hel bane7.00-14.00. Foruden Oscar og Oluf vogn fyldt med kalk i løs vægt. Så
bestod personalet af en kommis blev købmandens kul-vægt, der
Sv. E. Larsen, en kontordame Inga Var forsynet med to hjul slæbt
Thomsen og lærlingen Poul Jen- over vejen og ind på perronen, så
sen fra Kragskov i Jerup, der se- kunne afvejningen i sække og ponere blev ejendomsmægler. Med ser foregå direkte fra banevognen.
tiden indgik også svigersønnen Det var ikke så galt med den kalk,
Bang Henriksen som en fast del af der skulle læskes, det var værre
personalet.
med pulverkalken, der støvede en
hel del.
Ud over kolonialvarerne forhandledes der også foderstoffer, gødning, Oluf Jørgensen huskede også tytømmer, brændsel og småting til deligt engang, hvor han alene var
landbruget så som reb kæder red- blevet sendt til Kås efter et læs
skaber og diverse skafter til disse. formbrændsel, ud for Enggaarden
Kul og koks blev hentet på havne øst for Hjørring overhalede det
i Frederikshavn hos firmaet Lau- ene baghjul pludseligt. Oluf fik
ersen og Co. Hos trælasthandler hold på køretøjet og fik læsset stiP. Madsen hentedes tømmer, og vet af med en stålstang og nogle
sædekorn kom fra P. Hedegaard. hegnspæle, så bilen ikke væltede
Kunstgødningen kom med ba- om på siden. Herefter måtte han,
nen, hvor flere godsvogne blev da det jo var før mobiltelefonernes
rangeret ind på et sidespor, hvor tid, ind og låne en telefon og gendet så kunne afhentes med last- nem Sigtenborg få fat i en vognbil og køres på lager eller direkte mand, der så dukkede op en rum
ud til den enkelte kunde. Således tid senere. Herefter måtte Oluf
skulle Oskar engang aflevere et og vognmanden møjsommeligt
læs kunstgødning til Kvisselkrog. med håndkraft læsse alle briketOscar syntes ikke, der kunne ske terne fra den havarerede bil over
noget ved at lade Leif, Bang Hen- på den anden. (Der var vist godt
riksens søn køre turen, selv om han og vel 5 tons!). Da Oluf sent om afendnu ikke var fyldt 18. Det meste tenen kom møgbeskidt hjem, var
af turen gik jo ad markvej, så risiko- Borghild – Olufs kone – adviseret
en for, at der skulle ske noget var og havde truffet aftale med en bejo begrænset. Men her tog Oscar kendt om, at Oluf kunne komme
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der og få et varmt bad.

havde i hver sin ende af et kraftigt
træskaft – ligesom til en forhamArbejdsdagene blev lange, takket mer – sækken blev så vippet ned
være åbningstiderne. Ugen igen- på skaftet og med et snuptag
nem var der tre faste dage med smidt og på bilens lad.
vare-ture, der blev kørt med en 5tons lastbil – en såkaldt ”amerika- Om fredagen kørtes der bytur. Her
nerford”. Hele oplandet blev fak- kom Oscar blandt andet ud ad
tisk dækket ind .Ofte var Oluf med, Amagervej, hvor der i nummer 39
eftersom der gerne var såvel deci- var et mindre hønseri. Her skulle
derede købmandsvarer som grov- der afleveres hønsefoder og tages
varer, der skulle læsses af. En af æg med retur. Var der en æggeruterne fulgte Tuenvejen fra Øster kasse, der ikke var helt fuld blev
Holmen til Bollehede, hvor man Oskar sendt i hønsehuset for at se,
på det nærmeste besøgte alle går- om han ikke der kunne finde de redene på begge sider af vejen. De sterende æg.
kom også rundt til de større gårde
i Dvergtved blandt andet Jensmin- Dengang var der købmænsd til, ud
de, Gammelgaard og Nørgaard. over købmanden og hans familie
Når turen gik til Mejling, var det gav forretning også beskæftigelse
fast kutyme at køre ud ad Mejling- til en del mennesker, og butikken
vej og returnere til Kvissel ad Mej- fungerede som uddannelsessted.
linggaardsvej. Bilen kunne nemlig
ikke klare de mange bratte stigninger på Mejlinggaardsvej, når man
kom fra Kvissel med tungt læs.
En rute gik ad Ribberholtvej, hvor
Ribberholtgårdene blev serviceret med varer derefter kørtes ad
Starbakvej til Mariendal, hvor
man skulle ind til Ellinggaard. På
Langthjemvej var der også en to
– tre kunder, og så gik det retur ad
Rendborgvej til Kvissel.
Når de faste ture var til ende, skulle
der ofte køres et mindre læs ud til
en enkelt kunde, eller der skulle
hentes korn, der stod i sække eventuelt på marken. Læsningen foregik på den måde, at de to mand
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
Kvissel Borgerforening
23. juni: Sankt Hans Tidspunkt ikke oplyst
23. juni: Byfest - Tidspunkt ikke oplyst
24. juni: Børnedag - Tidspunkt ikke oplyst
11. august: Båldag - Tidspunkt ikke oplyst
25. november: Julebanko - Tidspunkt ikke oplyst
2. december: Juletræet på Torvet tændes - Tidspunkt ikke oplyst
Skærum

7. juli: Byfest
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer
Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.30
juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.
Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 14. og 28. september, 12. og 26. oktober, 9. og 23. november og
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - 21.00.
KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.30
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00
Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00 - lukket i skoleferierne.
Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne.
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Kvissel-Ravnshøj håndbold

U6/U8 D+P: Træner Toke Nissen og Henrik Holt Christensen
Træningen starter onsdag den 7. september kl. 17.00 – 18.00
U10 Piger: Træner Bodil Falk
Tirsdag
kl. 18.00 – 19.00
Torsdag
kl. 18.00 – 19.00
Træningstiden ændres når fodboldsæsonen er slut.
U12/14 Piger: Træner Niels Vegeberg og Bent Ole Nielsen
Tirsdag
kl. 18.00 – 19.00
Torsdag
kl. 18.00 – 19.00
Serie 4 – ungt hold: Træner Henrik Holt Christensen / Max Larsen
Mandag
kl. 19.00 – 20.30
Onsdag
kl. 19.00 – 20.30
U18 spillere og unge seniorspillere.
Serie 4 – lukket hold: Holdansvarlig Frederik Pape
Onsdag
kl. 20.30 – 22.00
Skulle der være ”gamle” som nye spillere, der ikke er oprette hold til,
og hvis I er nok til at stille et hold, så hører vi gerne fra jer. Vi vil så
forsøge at skaffe træner / træningstid til jer – kontakt venligst Connie
på tlf. 50 57 21 46.
Med venlig hilsen Håndboldudvalget

Ejendomsmæglerfirmaet

Poul Porsmose

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

Tlf. 2966 8388
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Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39

