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Forsiden

Vi har igen en gang fået lov at
vælge blandt Jens Larsens tegninger, og har denne gang valgt et
billede af Klyden.
Denne elegante, langbenede
vadefugl der er mere end 40 cm.
høj. Klyden ses især i området
ved Limfjorden, og de Vestjyske
fjorde. Bestanden er 1989 opgjort
4000 – 5000 par. Klyden kaldes
også ”Skomager fugl” på grund
af sit opadbøjede næb, som den
bruger til at fange smådyr, orme
og insektlarver i vandoverfladen.
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Fra redaktionen
Klogt sagt
I maj måned kunne man i radioavisen høre om en undersøgelse
som viste, at den største vækst i
Danmark er i hovedstadsområdet,
mens Jylland har størst ledighed
og vanskeligst ved at få gang i hjulene efter krisen. ”Altså,” sagde en
kyndig professor – ”så er det i hovedstadsområdet, regeringen skal
investere”.

Mountainbike i
Skærum
Af Alice
I efteråret 2011 fik vi etableret en
mountainbikebane på 3 kilometer
i Katsig Bakker, og det har vist sig,
at det være en rigtig god ide, da
der nu allerede er behov for en udvidelse. Derfor er der blevet søgt
om yderligere en bane på 4 km.

Plan og Miljøudvalget har haft afstemning om banen, og der var
Men så kom minister for landdi- flertal for ikke at give tillad en
strikter, Carsten Hansen, på banen. bane mere. Afslaget gik på, at den
Han sagde, at nu skal man huske nye bane vil være til gene for både
på, at det er i landdistrikterne at fugle og dyr i Bakkerne.
landbruget skaber ca. 150.000 følge-arbejdspladser, hvor adskillige Ifølge naturvejleder Bo Storm vil
af disse job ligger i København. der muligvis ikke blive anket over
Og hvis ikke man havde minkfar- afslaget, da det jo også er af stor
mene i Jylland, så ville der næppe betydning, at der stadig er mange
komme så mange kinesere og ja- dyr og fugle, som rigtig mennesker
panere til København for at købe glæder sig over hele året rundt i
for millioner kroner af skind på de dejlige omgivelser, som Katsig
den verdenskendte minkauktion. Bakker jo er.
”Altså,” sagde ministeren – ”vi må
ikke glemme den væsentlige betydning som landdistrikterne har
for landet som helhed.”
Klogt sagt af Carsten Hansen. Nu
kan man så bare håbe, at alle øvrige i regeringen lytter til ham.
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Generalforsamling i Skærum Sogneforening
Af Alice
Mandag den 11. februar afholdt
Skærum Sogneforening den årlige
ordinære generalforsamling, hvor
der var samlet knap 40 medlemmer.
Bestyrelsens beretning blev oplæst og godkendt.
Der var ændringsforslag til vedtægterne, og efter en meget lang
diskussion blev forslaget vedtaget.

(I skrivende stund er referatet endnu ikke kommet på Skærum Info).
Så derfor kan jeg ikke referere, da
Jeg ikke kunne deltage pga., at
mødet var blevet flyttet.
Der var også valg til bestyrelsen,
men at se på Skærumfolderen var
alle valg genvalg.
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Vi troede det simpelthen ikke
Af Jørgen Steengaard
Søndag den 21. april var den årlige
affaldsindsamlingsdag. En landsdækkende aktivitet arrangeret af
Naturfredningsforeningen.

Men at vi samlede ikke færre end 75
tomme dåser op – det var overraskende. Vi troede simpelthen ikke,
at der var så smidt så mange langs
vejen, fortæller Jørgen SteengaBent Ove Jensen og Jørgen Steen- ard. Vi er klar til at tage turen igen
gaard tog udfordringen op og næste år. Og vi bliver flere om det.
meldte sig til indsamlingen. Næ- Allerede nu har flere meldt sig.
sten dagligt følges de ad på en
spadseretur Ribberholt rundt, og
ofte er snakken gået om det affald
der ligger i grøften. Nu var lejligheden til at få noget gjort ved det.
Søndag
formiddag havde Hanne
Lauritsen, kommunens naturvejleder,
inviteret til kaffe
og rundstykker i
Maskinhallen. Her
mødte vi mange
andre som havde
fået samme idé.
Snakken gik og
det var en hyggelig start på dagen,
fortæller Jørgen
Steengaard.
Men hvad blev så
resultatet. Vi samlede affald på Ribberholtvej, langs
Hjørringvej gennem Ravnshøj og
langs Kvisselvej. 7
helt fyldte affaldssække blev det til.
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Generalforsamling i Skærum Vandværk
Af Alice
Onsdag den 17. april havde På den ordinære generalforsamSkærum Vandværk indkaldt samt- ling var der valg til bestyrelsen, og
lige interessenter til ordinær ge- der var genvalg til alle.
neralforsamling med ændringer til
vedtægterne,
Men der kom kun meget få mennesker, så der blev besluttet at
holde en ekstraordinær generalforsamling.
Den blev afholdt i Aktivitetshuset
den 23. maj, og her blev de nye
vedtægter vedtaget.

Side 

Sommertur med Kvissel Pensionistforening
Af Nina Hoel, Kvissel
Fredag den 17. maj drog Pensionistforeningens medlemmer på
Sommertur og oplevede en dejlig
dag. Samtidig blev Foreningens 35
års jubilæum afholdt.
Bussen startede i Kvissel kl. 9.20 og
hentede Medlemmer i Ravnshøj,
på Hjørringvej og ved Frederikshavn busterminal, så i alt deltog
41 medlemmer. Vi kørte gennem
Rold Skov, hvor det var rart at se

alle træerne, der var forårsklædt
i lysegrønne farver. Der blev kørt
gennem Rebild bakker, hvor lyngplanterne var grå og triste, fordi
planterne ventede på den varme
sommer, så de alle kunne blomstre
i de skønneste farver.
Der blev spist frokost i Simested
Kro, og alle fortsatte turen mætte
og spændte på den kommende
tur. Vi kørte gennem Bramslev

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

Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn
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Bakker og stoppede ved Mariager
Fjord, hvor færgen ”Svanen” ventede på os til en tur fra Mariager til
Hadsund og retur.
Om bord på færgen blev der serveret kaffe og hjemmebagte kager
og lagkage. Det var bestyrelsen,
der havde bagt kagerne, så vi ikke
led nød på resten af turen.
Det var meget spændende at se
Mariager fjord med alle de villaer,
der lå ned mod fjorden. Det var
sjovt at se, at næsten alle havde
deres egne både, som kunne sættes i vandet, når beboerne havde
tid og lyst. Vejret var rigtig dejligt –
vandet var ”blik”stille, så det var en
fornøjelse at sejle fjorden rundt.
På turen hjem i bussen blev der
afholdt Amerikanst Lotteri med 35
gevinster, så de fleste medlemmer
fik en hilsen på Pensionistforeningens 35 års jubilæum.
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KFUM Spejderne

Selvfølgelig har vi haft Bål, hvor vi
har bagt snobrød og pandekager.
Af Ulla Rømer Isaksen
Der går jo en del pind til sådan
et bål, så en aften brugte vi på at
I efteråret startede vi med fuldt hente brænde og bar det op til
hus hos spejderne i Skærum hyt- spejderhytten.
ten, så pt er vi 19 Bævere og ulve. Børnene kunne godt se det smarte
Vi har fået rigtig mange nye små i, at der også var nok pind til, at vi
Bævere(0.kl.) og der er ‘glad krudt’ kunne fyre godt op i kakkelovnen,
i dem alle. De er utroligt nysgerrige når vi skulle overnatte oppe i hythele flokken, og vi har været i gang ten både i oktober og igen her i
med at snuse til spejderlivet:
februar.
Ved begge overnatninger var det
Bla har vi øvet knob og genop- simpelthen ren råhygge; alle børfrisket det for nogle. Nogle af de nene havde glædet sig så meget,
små bævere var da godt nok ved at de næsten fløj helt oppe under
at give fortabt, og slå knude på sig bjælkerne, da de kom og fik pakselv i stedet, men de fik det vist et ket ud.
par gange mere og så gik det al- I oktober var de to første allerede
ligevel. Vi har lært at kende nogle kravlet i nattøjet kl 19, for nu skulle
blade, bær, og træer i naturen,
Lært om bæveren; hvad det er for
et dyr, hvordan det ser ud, hvad
den spiser...
Trafikken har vi trænet os i,
en aften gik vi ned gennem
Skærum(bæverne) for at se på skilte, og snakke om hvordan man går
på vejene med og uden fortov. Reflekser er også blevet kreeret.
Ulvene har fået startet på en bivuak, som de håber, kan bruges til en
overnatning i foråret måske...
En aften havde vi byløb rundt i
Skærum, hvor vi besøgte nogle af
beboerne. Vi afsluttede med varm
kakao sammen med forældre og
søskende nede på legepladsen.
Tak for hjælpen til de ‘levende’ poster.
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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.: 2032 7009
leif@ksjak.dk

de bare hygge inden døre, så det
blev til den store tegnestue. Imens
udenfor blev der leget mørkeleg
med lommelygterne og lavet bål,
inden alle mand kom i seng omkring kl. 22-22.30.
Næste dag gik vi en laaang tur over
markerne og i skoven omkring os,
sammen med forældre og søskende. Det var en flot tur i et super
efterårsvejr, med en smule frost.
Jeg havde bagt muffins med æg,
purløg og skinke, som vi kunne få
på gåturen. Lone kom bare til at
’sælge’ dem lidt forkert, så der var
nogle børn der havde forventet en
SØD muffin men stod og spyttede
noget fordi de var salte i stedet :o)

par gange denne vinter, men det
gode er, at den aldrig bliver slidt.

I februar var der også lidt nattefrost
til vores overnatning, men det gjorde ikke noget. Men der var SNE!! Vi
tændte bålet fredag aften, lavede
varm kakao, kælkede til den store
guldmedalje, forsøgte at kigge lidt
stjerner, når skyerne drev lidt væk.
Leg og tegning var der igen denne
gang indenfor. Lørdag morgen
havde vi lavet et rosinløb for spejderne. Det var ret spændende og
de gik op i det og de var gode til at
samarbejde i familierne/flokkene
rundt ved de forskellige poster.

Til Juni skal vi på vores årlige fælles
spejderlejr d.14-16. juni, sammen
med Bævere og Ulve i Ravnshøj. I
år er det ved en hytte vi har lejet i
Bjergby.

Julehyggen bestod af et nisseløb
med små poster og opgaver omkring julen, og æbleskiver. Og så
må vi ikke glemme vores evigt stående aftale om, at sner der, så er
det kælketid og så suser vi ned af
bakken til vi skal hjem igen. Den
aftale har vi efterhånden brugt et

Her inden sommerferien skal vi
have samlet op på de sidste ting
mht. junglehistorier, knob, huskelege, og sange til de mærker, vi
er ved at tage. Derudover skal vi
over to aftener og besøge de store
spejdere. Den ene gang skal vi ud
og prøve at sejle lidt i kano i Elling
Å sammen med dem. Det bliver
spændende at se, hvad de store
spejdere går og finder på. Karsedyr til påsken hører sig jo næsten
til, og lidt sporløb og ceremonier
skal vi også have sat i værk. Så vi
finder altid på noget.

D. 2. april kl. 16.30 bliver der også
startet et hold Bævere op i Ravnshøj spejderhytte, så kom og se om
det er noget I kunne tænke Jer at
være med til.
Det er altid sjovt og udfordrende
at være spejder.
Husk at i efteråret har vi også vores
store familielejr, men nærmere information herom kommer senere.
Mange spejder hilsner
Ulla Rømer Isaksen
Spejderleder i Skærum
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KRIF Håndbold
Så fik håndboldspillerne i KRIF taget det sidste frikast i sæsonen
2012/2013. Lige nu holder håndbolden sommerferie – eller det vil
sige at vores seniordamer spiller
sommerhåndbold og holder formen ved lige inden næste sæson
går i gang ;0)
Man kan ikke sige at håndboldudvalget holder sommerferie endnu,
for der er meget der skal være på
plads inden næste sæson går i
gang. Vi må til næste sæson sige
farvel til Connie Haugård, Rasmus
Mygin Jensen og Jesper Jensen,
men heldigvis har vi fået to nye
ansigter med i udvalget: Kim Frillerhøj og Morten Mogensbæk. Udvalget har planlagt hvornår de skal
mødes igen, så de kan gå i gang
med opgaverne, for at få endnu en
håndboldsæson på benene.

Næstformand: Toke Juhl Nissen
(ansvarlig for trænere)
Sekretær: Jeanette Høgsted (ansvarlig for Rødspætte Cup)
Alm. medlem: Henrik Holt (sponsoransvarlig)
Alm. medlem: Max Larsen
Alm. medlem Morten Mogensbæk
Alm. medlem Kim Frillerhøj (kontakt til bestyrelsen og JHF ansvarlig)
Nyt medlem søges: Er det dig?????
(PR kontakt)
Står du lige og tænker, at du gerne
vil være med til at bidrage i et udvalg bestående af 7 helt fantastiske
mennesker som brænder for Kvissel / Ravnshøj´s fremtid og som er
super gode til at arbejde sammen
og løfte i flok??? Så er det måske
lige dig vi mangler ;0)

Din opgave vil være at varetag alt
PR. som vi ønsker skal frem i lyset,
det kan være at skrive indlæg til
Udvalget ser således ud til næ- hjemmesiden, Skråen eller lave
ste sæson 2013/2014:
sedler vedr. fælles arrangementer
Formand: Tine Haaber (ansvarlig som vi afholder i KRIF eller andre
for kontingent og økonomi)
sjove skriftlige opgaver. Plus det at

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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gå til hånde hvis nødvendigt. Det
kræver på ingen måde at du er
håndbold kyndig!

Sæson 2012/13
Vi startede ud i august med at have
et U6/U8 hold, U12 drenge, HS3,
HS4 og DS4. U6 og U8 afholdte vi
selv stævne for i hallen. Holdene
fik lov til at spille 3 - 4 kampe hver
og prøvede både at tabe og vinde
– men en rigtig hyggelig dag ;0)

Det er over en måneds tid siden
vi hjalp FFI med at afholde Rødspætte Cup. Hele skolen var fyldt
op med spillere fra Norge, Ungarn
og Danmark. Og i år havde vi vores
U12 drenge med – noget som de
havde glædet sig til. Men også noget som vi i udvalget havde glædet os til – det giver nemlig mere
socialt KRIF- liv på skolen, at vi har
vores egen spillere med.
I år har det været en sand fornøjelse at få hjælpere til de forskellige vagter på skolen og i hallen.
Dette vil vi MEGET gerne takke
forældre, Kvissel og Ravnshøj´s
borgere, seniorspillere og udvalgsmedlemmer – nye som
gamle, som har givet et nap med!!
Vi håber på samme opbakning
til næste års Rødspætte Cup ;0)

U12 drenge havde en svær sæson,
da alle var helt nye håndspillere.
Dog må vi sige at de viste helt fantastik indstilling og gejst til håndboldspillet. De led desværre en
masse nederlag men gik altid derfra i højt humør og viste at håndbold ikke kun handler om at vinde,
men at kammeratskab, sammen- Sæson 2013/14
hold og oplevelser er mindst lige
så vigtig ;0)
Til næste sæson forventer vi at
have U6 Blandet, U8 blandet, U10
Herre serie 3 fik en svær sæson. drenge (med mulighed for at have
De havde problemer med at stille piger med). Denne årgang er noholdt til flere af kampene og ryk- get vi arbejder på – SÅ KOM FRISK.
kede desværre ned i serie 4 ;0)
Mangler 10 børn så der kan blive
et hold), U12 drenge, HS4 og DS4.
Herre serie 4 klarede sig super
godt og blev nr. 2 i puljen og klar Vi mangler pt.: trænere/holdletil oprykning, men det glippede da dere til følgende hold:
vores herre serie 3 rykkede ned.
U6 Blandet; mangler en træner
Dame serie 4 startede vi op igen ef- som hovedsageligt skal lege med
ter et par år uden damehåndbold. børnene. Der er mulighed for at
Det er en masse håndboldglade komme på træner kursus for at
kvinder, som har spillet hånd før, være klædt på til denne årgang.
som er startet op igen. Sammenholdet er helt i top og et par kam- U12 Drenge: mangler en træner
pe eller tre blev der vundet ;0)
og holdleder. Vi har op til 17 super
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glade drenge som gerne vil have
en træner, som kan lære dem noget mere om håndbold. De startede alle op sidste år og klar til flere
udfordringer og vil gerne blive
bedre ;0)
Du vil blive klædt på med kurser,
hvis du har brug eller føler for det.
Holdlederen skal står for alt det
praktiske (sørge for at spillerne
skiftevis får tøjet med hjem og vasker, sørge for kørsel til udekampene og andre informationer som
er nødvendige. Og man skal ikke
nødvendigvis være håndboldkyndig – kan godt være en forælder.
Vi trækker Herre serie 3 da vi pt.
ikke har spillere nok. Men skulle
det lykkes af have spillere nok til
to hold, vil vi med glæde finde en
løsning på dette ;0)

Kvissel og omegns
læseforening
Af Helge Skrubbeltrang, Egnsarkivet
for Aasted Sogn
En borger henvendte sig til Egnsarkivet med nogle bøger, som han
havde arvet fra sine forældre.
Bøgerne var mærket ”Kvissel og
Omegns Læseforening”. Vedkommende havde ingen kendskab
til ”foreningen”, men fandt det
spændende at få lidt oplysninger
herom.
Læseforeningen er startet af Kvissel Afholdsforening, en af de foreninger, som har haft en væsentlig
betydning i lokalsamfundet, ikke
kun for afholdssagen som sådan,
men også i høj grad som kulturfaktor.

Vi takker for denne sæson og glæder os til at jer alle sammen, samt Afholdsbevægelsen er som så menye ansigter til opstarten i august. get andet opstået i Amerika først
i 1800 tallet, og også der arbejde
GOD SOMMERFERIE ;0)
man med at udvikle demokratiet
og at sprede oplysningens idéer.
Sportslige hilsner
Den første levedygtige afholdsforHåndboldudvalget i Kvissel –
ening i Danmark kom i 1879.
Ravnshøj Idrætsforening
Kvissel var også tidligt med. Kvissel Afholdsforening blev stiftet
den 20.februar 1884. Der var 14
medlemmer ved start, og den første formand hed H. Clausen. Medlemmerne betalte et indskud på
50 øre, og medlemskontingentet
blev fastsat til 1 kr. årlig eller 25
øre fjerding årligt – og så skulle
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man underskrive afholdsløftet.
Den 19.januar 1988 vedtog man,
at Kvissel Afholdsforening ikke
længerer skulle betragtes som en
Evangelisk Afholdsforening, men i
fremtiden skulle være en ”Folkelig
Afholdsbevægelse”.

medvirke til at få ”bogen” gjort
mere tilgængelig. I 1893 drøftede
man derfor et forslag om oprettelse af en ”foreningsbogsamling”,
men først i 1896 blev det besluttet at stifte et læseselskab, særlig
beregnet for ungdommen. Man
vedtog at der af foreningens kasse
kunne anvendes en sum indtil 30
kr. I marts1896 afholdtes basar på
Kvissel Højskole. Overskuddet 500
kr. skulle bruges til anskaffelse af
bøger til foreningens bogsamling.
Læseselskabet skulle være offentligt. Ikke medlemmer af afholdsforeningen skulle betale et noget
højere kontingent end medlemmer.

Medlemsmøderne blev afholdt på
Kvissel Højskole, i private hjem, i
Holmen Skole og enkelte gange i
Aasted Skole. Udover foredrag om
afholdssagen blev møderne stort
set hver gang suppleret med foredrag og oplæsning af oplysende
art, lysbilleder fra fjerne egne, og
tidligt – nemlig i 1902 indbød man
til møde i Holmen Skole, hvor man
skulle lytte til en af de helt nye fonografer. Mange deltog i mødet, 27. sept. 1897 afholdt læseforeninsom ikke blev nogen succes, idet gen sin årlige generalforsamling.
apparatet ikke virkede.
Som formand valgtes lærer Jens
Peter Lütken, næstformand Peter
I april 1889–den 12. blev der af- Pedersen Nygaard.
holdt et af mange møder med Der vedtoges et sæt love for bøtemaet ”drikfældingens mange gernes udlån herunder et årligt
onder”. Her kom også politik ind i bidrag for medlemmer af afholdsdebatten idet man mente, at alle foreningen på 1,00 kr. og 1,50 kr.
de politiske partier havde den op- for ikke medlemmer. Bogen måtte
fattelse, at der kunne drikkes ved kun beholdes i en måned. Bøden
festlige lejligheder. Højre råbte var 10 øre for en uges for sent aflepå ”Gud konge og fædreland” og vering og dobbelt for de følgende
endte med at sige skål; Venstre uger. Bøgerne måtte ikke lånes ud
sagde fremskridt – efterfulgt af til andre.
Skål; Socialdemokraterne sagde
”Frihed, lighed og broderskab og I 1909 oprettedes en sognebogs”Frihed – efterfulgt af skål!
samling i Åsted på initiativ af Pastor Hans Hansen. Læsekredsen
Gennem sit virke har foreningen besluttede, at man kunne bytte
givet haft betydning for oplysning bøger med afholdsforeningens
og debat i lokalområdet, så det har bøger i det omfang man fandt det
nok været en naturlig ting også at hensigtsmæssigt. Ordningen kom
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sandsynligvis ikke rigtig til at fun- Kilde: Forhandlingsprotokoller fra
gere, for allerede i 1910 vedtog læ- Kvissel Afholdsforening
sekredsen, at læsekredsens bøger
skulle tilbage fra Åsted.
I forbindelse med at Afholdsforeningen sælger forsamlingshuset,
blev det besluttet at foreningens
bogsamling skulle sælges ved en
auktion blandt medlemmerne, og
at pengene kunne bruges til senere køb af bøger, evt. i forbindelse
med oprettelse af en læsestue.
I 1932 vedtog man at stoppe med
møder i foreningens regi, idet der
ikke var tilslutning hertil. I 1936
blev bestyrelsen reduceret til 3
personer og den sidste generalforsamling var i 1942. Her slutter
protokollen – man fornemmer en
nedgang i aktiviteterne, og den
sidste generalforsamling var den
22.maj 1942. Foreningens formue
udgjorde 1.082,-kr, og man vedtog
at bevilge 200 kr. til opstilling af
bænke m.v. i den af borgerforeningen købte plantage.
I 1946 indkalder 3 tidligere bestyrelsesmedlemmer til et offentligt
møde med det formål at indsamle
mindst 1 kr. pr. medlem til Landssammenslutningen og opkræve
kontingent på 2 kr. årligt.
Der foreligger ikke mere om Afholdsforeningen eller læsekredsens videre skæbne, hvorfor man
må formene, at den stille er ”afgået
ved døden”
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Af Aasted Sogns historie
Af Orla Thomasberg

Kvissel Brænding
Lidt sydøst for Kvissel, by på sydsiden af jernbanen ligger et fladt
stykke land, som bærer navnet
Kvissel Brænding.
Hvorfor nu dette dramatiske navn?
Er det havets brænding, der tænkes på, eller er det mon fordi der
har været brændt teglsten i området. Ler er der nok af.

Huse eller små ejendomme der har
ligget på Kvissel Brænding:
Rosenborg
Tryk i Mellem senere kaldet Hytten. Er i dag ny opbygget, men i
gammel stil.
Vibehuset
Jernbanens Vogterhus Nr. 42
Her ud over var der 2 huse, som vi
ikke kender noget navn på.

Navnet Kvissel Brænding optræder
i Kirkebogen i 1877, og igen 1899 Kilde: Kirkebogen for Aasted sogn
som Rosenborg på Kvissel Bræn- 1654-1891, og gamle kort.
ding.
En forklaring kan være, at navnet
Brænding er en forvanskning af ordet Bredning. På gamle kort ser vi,
at der står Bredning, men de mennesker der skulle føre pennen har
ikke altid været lokal kendte, eller
været opmærksomme på, at skriftsprog og dialekt i høj grad er, eller
kan være meget forskellige.
Man kunne tænke sig at der var
sket følgende.
Præsten har spurgt en mand der
skulle bestille en kirkelig handling,
hvor bor du? Og der bliver svaret
”a boor po Kvissel Bræjning”, og er
man ikke fortrolig med den Vendsysselske dialekt bliver resultatet
det, som vi ser i Kirkebogen, som
Kvissel Brænding.

Side 17

Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder
Kvissel Borgerforening
Søndag den 23. juni: Sankt Hans
Lørdag den 10. august: Byfest
Søndag den 11. august: Børnedag
Søndag den 11. august: Bål
Søndag den 17. november: Julebanko
Søndag den 1. december: Juletræstænding
Bemærk: Ved fremvisning af dit medlemskort er der ved arrangementer en fordel.
Få yderligere info på www.kvisselborgerforening.dk hvor du kan følge
med i hvad der sker og hvor det sker.
Kvissel Pensionistforening
Ferie i juni, juli og august
9/9, 7/10, 4/11: Banko Spil - kl. 13
Hver mandag: Udendørs petanque - kl. 10 - når vejret tillader det
Mandage, onsdage og fredage: Morgenbadning - kl. 7.30
- Vi mødes ved Lægehuset og Stationen - badningen sker i Rønnehavnen
Ravnshøj Centret
Ferie i juli
Hver 3. tirsdag i måneden (sep., okt., nov.): Banko - kl. 13
Hver onsdag: Hyggedag i Centeret - kl. 13
Onsdag aften: Præmie whist - kl. 19
Kartoffeldag og Banko 11. juni - kl. 12
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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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Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39

