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r e d a k t i o n e n
Sommeren har i den grad været over os. Sidste år peb vi over,
at det regnede i en uendelighed, mon vi aldrig skulle se solen 
igen. Det skulle vi altså. Nogle er sol- og sommerglade, andre
er dybt bekymrede over tørken og høsten og foder til dyrene, 
og over om kloden går amok i klimaændringer. Det har været
helt rart at se regn igen her i August

Vi beklager at bladet kommer lidt senere end det plejer denne
gang. Redaktionen har været ramt af flere computernedbrud.

I løbet af de sidste måneder har man haft travlt på friskolen 
med at gøre den nye tilbygning færdig og parat til indskoling 
og de mindste klasser. Vi har fået indviet den gamle / nye 
kirkesti og dermed fået etableret en meget fin travetur 
gennem skoven ned til den genfundne bro.

Ferien er forbi, skolen er i gang med nye små skolebørn, 
skilte langs vejene proklamerer at der er ”børn på vej”, så pas
på når i kører på landevejen.

Vi ønsker alle et godt og arbejdsomt efterår, og mødes til 
diverse arrangementer, høstfest, fællesspisninger, julemarked 
m.m.m.

au, mh, hd

Næste deadline er:  november 2018
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Nyt fra Tønning Træden menighedsråd

Der har været udskiftning i menighedsrådet. Jackie Houl Nielsen har
valgt at træde ud, suppleant Brian Hedevang er trådt ind i stedet. 

Kontaktperson er Inga Pedersen og næstformand Lene Christensen.

Irene Laursen er holdt som vores regnskabsfører, i stedet er Karen Skov
Poulsen ansat som regnskabsfører.

På Tønning kirkegård er der påbegyndt anlæg af nye urnegravsteder og
plæne med plader i græs. ”De tobenede muldvarpe” havde et par hårde
og varme dage, hække, store planter og en stor trærod skulle fjernes, nu
ventes der på at vejret ændrer sig, så der kan så´s græs og anlægges
urnegravsteder.

Inga Pedersen

Jeg hedder Thorkil Høgsbro og er ny organist i Tønning og Træden
kirker. I mange år har violinen været mit hovedinstrument. Den er
stadig i brug, men de seneste år er det orglet der har overtaget. Jeg er i
gang med orgelstudier på kirkemusikskolen, underviser i violin og orgel
på Struer musikskole, og dirigerer både et mandskor og et blandet kor i
Århus. Jeg er også aktiv som komponist.

Jeg er mest af alt nordjyde fra det centrale Vendsyssel, men har også en
stor norsk familie og har boet i Nordnorge en del år. Nu bor jeg i Tilst
ved Århus. 

Thorkil Høgsbro

Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning

Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup

Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Månedens Mathiesen

Firben

Det er ikke Gud, der 
opmærksomt holder øje 

med mig inde fra 
mørket mellem stenene 

i gærdet, det er et 
firben. Dem ser man 

næsten lige så sjældent.

5



DA KVINDERNE TOG KJOLEN PÅ

KOM TIL FOREDRAG 
D. 26/9-18 KL. 19 I TRÆDEN FORSAMLINGSHUS

Ved Esther Rützou

Den 28. april 1948 går en biskop foran tre ordinander op gennem 
Odense Domkirke. Det er en stor dag for de tre teologer, som er i færd med at 
blive ordineret som præster i den danske folkekirke. Faktisk en større dag, end 
man umiddelbart skulle tro. De tre ordinander er nemlig kvinder. De første 
kvinder i verden som vil blive ordineret som præster i en kristen kirke. Forud er 
gået mange, mange års kamp for at tilladt kvindelige præster i folkekirken.

Fortællingen om de første kvindelige præster, er en fortælling om kald, om mod 
og om stædighed. Det er fortællingen om at tage sin tro alvorligt – hvad enten 
man er for eller imod, og det er selvfølgelig også et stykke ligestillingshistorie, 
selvom de, der var involverede dengang, gjorde deres yderste for at nedtone dette 
aspekt.

“…Esther Rützou er en af landets dygtigste historiske fortællere. Alle detaljer 
er grundigt researchet. Stoffet iscenesættes med sans for drama og humor. Der 
males billeder i hovederne på tilhørerne, og når de går fra forestillingen, er det 
med oplevelsen af både at have været godt underholdt og at have fået noget at 
vide …” (Fra Fyns Stifts hjemmeside.)

********************************
Skal du holde fest?

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Jørgen Røjgaard 75753472
*********************************
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Månedens digt
(Digtet er hentet fra Inger Christensens sonetkrans 
Sommerfugledalen fra 1991)

Sonet VII

Og foregøgler universets tåbe
 sig selv, at der er andre verdner til,
 hvor guderne kan både gø og råbe 
og kalde os tilfældigt terningspil,

så mind mig om en sommerdag på Skagen, 
da engblåfuglen under parringsflugten 
fløj rundt som himmelstumper hele dagen 
med ekko af det blå fra Jammerbugten,

mens vi, der bare lå fortabt i sandet, 
så talrige som nu kun to kan være, 
fik kroppens elementer sammenblandet

af jord som havs og himmels mellemting, 
to mennesker, der overlod hinanden 
et liv der ikke dør som ingenting.

     Tønning Auto Aps
V/ Bjarne Tholstrup

Alt i reparationer, karosseri- og glasskader.
God lokal service

Tønningvej 9, 8740 Brædstrup. Tlf 7575 1650
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En øjenvidneskildring 
med Rasmus Peter Jensen en gl. Tønning - dreng fra 1935.

Rasmus Peter var søn af Ejnar Jensen, der dyrkede grønsager
og jordbær på marken op til Tønning kirkegård. Familien boede
på Skolebakken 8, fra 1928 – 1988, hvorefter Dorthe Pors
overtog det. 

Under besættelsen 1940-45 oplevede Rasmus Peter Jensen, et
flystyrt:
” En flyver cirklede rundt over Tønning. Det var en tysker!
Der var noget galt med motoren, den hakkede og til sidst satte
den ud. Flyveren søgte efter en landingsbane og kom så langt
ned, at den ramte træerne i skoven, men så fik han drejet den op
i mod Sorgenfri og derefter rundt over togbanen, hvor den
krydser Trædenvej, kommer under telefontrådene og ned i Søren
Peters lade. Det var den måde, man kunne bruge, når der ingen
landingsbane var. 
Han slap helskindet fra styrtet og forsvandt. 
Søren Peter Rasmussen boede indtil for få år siden på
Trædenvej nr.34 og havde marker op til togsporene. Der bor nu
Steffen Have og Cirkeline W. Bilstrup.
Flyveren stod med næsen ned i halmen få skridt fra
malkekøerne. 
Den kom så tæt, at 3-4 mursten raslede ned i køernes krybbe.
Vognmand Herluf Olsen fra Trædenvej 1, nærmere bestemt
overfor Træden forsamlingshus, - havde set det og spændte sin
hest for jumben med 6 store mælkespande. 
Han kom susende for at tanke den dyrebare benzin op, dels for
at der ikke skulle gå ild i flyver og gård, dels til eget forbrug. 
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Der var over 100 liter tysk benzin. 
Sådan klarede man sig under besættelsen.
Dette iflg. Min svoger Rasmus Peter fra Burgårde.

På denne ejendom kom storken her sidst i Juli med lille Alberte
Have. 
For 1½ år siden købte forældrene Cirkeline Bilstrup og Steffen
Have Søren Peters forhenværende ejendom og dermed er lille
Alberte kommet til at bo i samme egn, hvor hendes
tipoldeforældre Kresten og Jakobine Have, der boede her i 45 år.
Slægten Have er kendt for deres store energi og gode humør.
Vi skal tilbage til 1909 hvor Kresten kom fra Thy og købte
Kigebjerg gård, som var Jacobines fødegård på Bredvadmøllevej
22. Nogle år senere flyttede de til over på den anden side af
Bredvadmøllevej til nr. 9, ”Træden Nygaard”. Denne blev
overtaget af sønnen Evald Have, som mange stadig husker, der
havde gården indtil 1972. 
Også en anden af Kresten og Jacobines sønner, nemlig Søren
Have ejede sammen med Dagmar gården på Hovvejen 12 ”
Skovgaarden” i næsten 50 år. 
Slægten Have kan med tipoldemor Jakobine føres tilbage i
Træden fem generationer og det er temmelig usædvanligt. Vi kan
lave en hel byvandring til gårdene, - dels ”Julieshåb”,
Trimmelbanken 7, dels” Trædengaard” ved skoven, Blomhulevej
4 og endelig”Vandborggaarden” Gyden 1 ved forsamlingshuset.
En ny Have og en ny Trædenbo er kommet til verden!

Karen Bækbøl Trædenvej 22. 
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Fra SFO Børneboligen og Børnehaven

I Børneboligen har vi med glæde taget vores nye omgivelser på 
skolen i brug. Det er primært 3- 5 klasserne der holder til i de nye
rammer efter skoletid.
Vi skal i nærmeste fremtid have ansat en pædagog, - så vi er så 
småt i gang med tænke tanker om hvilke kvalifikationer vi gerne 
vil have tilført huset.
Vores ude måneder har for første gang været helt fri for brug af 
devices til fordel for fællesskabet og leg. Det skal vi til at evaluere
på og vi skal revidere vores mobilpolitik.

I børnehaven har vi været afsted på sommerlejr. Vi var i 
Juelsminde og har været der i 3 dage.
Personalestaben er skrumpet lidt, da vi ikke har helt de børn, vi 
kunne ønske os. Der arbejdes på højtryk på at lave noget PR, 
som forhåbentlig giver flere kunder i butikken ikke kun her i 
børnehaven, men til hele TTF.
D.5.okt. får vi det kommunale tilsyn, - det får vi hver andet år. 
Tilsynet skal tilse dels vores pædagogiske praksis, - dels at vi 
opfylder de kommunale krav for området.

Med sommerlig hilsen
Yrsa
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Trømmelstrup Husmoderforening
Hvor er det dejligt, at vores fællesskab bliver brugt. Hen over 
foråret og sommeren har der været flere spontane opslag på 
Facebook siden, hvor medlemmer har inviteret medlemmer. 
Enten til en hjælpende hånd eller til at deltage i et arrangement. 
Det er dejligt, at ideen fortsat lever.

Datoer til kalenderen
Fredag den 5. oktober - Fællesspisning på Brædstrup Kro for 
områdets kvinder. Der er lagt op til en hyggelig aften med dagens
ret krydret med fællesskab og gode snakke. Mere information 
følger på Facebook, men reserver datoen allerede nu

Lørdag den 26. januar - Ladies Night - en løssluppen festaften 
for kvinder, der kan lide at være i godt selskab. Vi satser på god 
mad, masser af snak og mulighed for at svinge træ-benet og 
synge med på alle de bedste fra den gang. Også her anbefaler vi
at sætte kryds i kalenderen. Det er festen, man nødig vil gå glip 
af

Brug fortsat gerne Facebooksiden til opslag om alt, hvad der kan 
skabe, styrke og gavne vores fællesskab for kvinder i vores 
lokale område og omkring vores lokale skole og børnehave.
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Festlig åbning af den Genfundne Kirkesti
omkring Træden blev et tilløbsstykke

Træden Købmandscafe måtte rationere kagen. Inspiration til nye 
stier.

Da man bænkede sig i Forsamlingshuset efter endt rundtur for at høre
fortællinger om den tidligere valgmenighed blev pladsen mere trang 
end forventet. Snakken gik livligt blandt de mange, der var mødt op 
til den fælles rundtur og aftenkaffe. Der blev delt anekdoter fra tiden
mellem 1920 og 1979 hvor Træden via kirkestien var tæt forbundet 
over Gudenåen med Vestbirk Højskole og Friskole.

Først havde man startet turen i Træden Kirke med velkomst ved den 
nye sognepræst. Efter fællessang med violinspil blev det nye stiforløb
omkring Træden by indviet. Der var mødt ca. 85 mennesker op, som 
hellere ville høre om historiske gårde, hulveje, gravhøje, bronzealder
og istid, end at se fodboldkamp mellem Rusland og Ægypten.

Takket være velvillige lodsejere og kontant understøttelse fra 
Horsens Kommunes naturafdeling har den lille arbejdsgruppe af 
lokale stimænd skabt et nyt tilbud for friluftsoplevelser. To ruter på 
i alt 2 km fører rundt omkring landsbyen. På åbningsturen blev taget 
hul på de mange emner, som man kan belyse ved turen rundt på 
marker, enge og i skoven. Der bliver forhåbentligt snart mulighed for 
at trykke fortællingerne på plancher, som vil supplere de midlertidige
kort der findes i de 5 tavlestandere på ruten. Desuden er der planer 
for afgræsning af overdrevet Tyrebakken. Efter sigende holdt man 
Trædens tyr her i gamle dage, og engen er aldrig blevet pløjet.

Aktiviteterne omkring Træden har allerede affødt forslag for nye 
ruter. Et vigtigt ønske er at udvikle muligheder for at komme fra 
Træden til Brædstrup. Og hvordan kan man komme til Nim og 
Underup?  Ikke mindst ville det være godt at finde gamle og nye 
forbindelser mellem Tønning, Sorgenfri og Nedenskov. 

Vi mangler også at følge op på Kampestenen ved Nærumgård. Der er 
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indkøbt en skiltestander til dette projekt. Den afventer at blive 
placeret det rigtige sted nær sten og bord-bænkesættet. Hvem vil 
hjælpe med at grave standeren ned? Ring eller skriv til 
undertegnede. 

Af Jochen Meyer (jm@dinark.dk mobil 23 25 28 64)

Træden, 18.8.2018
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IDRÆTSFORENINGEN
En ny sæson starter i TT-IF. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en 
masse hold i år.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag

16:30-18
Parkour

19-20
Volley

19-20
Styrketræning

19-20
Volley

19-20
Floorball

Børnehave gymnastik 
Der kommer også er børnehavegymnastikhold. Mere info om det 
bliver slået op i børnehaven.

Fodbold 
Vi har et 7 mands fodbold herrehold, der spiller kampe. Kontakt Klaus
Nielsen for info.

Badminton 
Det er muligt at leje badmintonbaner – 400kr for en bane i et år.

Bordtennis
Der er også mulighed for at spille bordtennis – kontakt TT-IF hvis du 
har lyst til det.

Styrketræning og gymnastik
Har du lyst til at få noget styrketræning, have det sjovt og få 
arbejdet hele kroppen i gennem, så er der mulighed for det i TTIF. Vi 
skal arbejde med styrke på mange forskellige måder, lidt konditions 
træning og sjov.

Tirsdag kl 19-20 i gymnastiksalen, Hannah Hedevang er instruktør. 
Start uge 37

Alle er velkomne både mænd og kvinder.

14



Parkour
Vi mødes hver tirsdag i gymnastiksalen på Tønning-Træden Friskole 
fra kl. 16:30 til 18:00. Vi skal lære at lave precisionjumps, rullefald, 
monkeyvaults og meget meget mere. 

Holdet er for 4., 5. og 6. klasse, og man behøver ikke at have nogen 
erfaring med parkour for at deltage. Man skal medbringe indesko og 
drikkedunk. 

Volley
Har du lyst til at gå til Volley, så mød blot op.

Floorball
Kontakt TT-IF hvis du har lyst til at prøve floorball.

Vi arbejder på at få holdtilmelding op at køre med holdsport.dk. 
Holdlederne vil melde mere ud omkring dette efter opstart.

Der er aktivitetsdag d. 16/9: Vi skal spille NERF! Se med på Facebook
for nærmere info om dagen.

Vi vil gerne sige en kæmpe tak til Steffen Kjær, der er trådt ud af 
bestyrelsen. Han trak det store læs med at skaffe den flotte 
pannabane der er stillet op ved siden af fodboldbanen. Også stor tak 
til Bøgballegård for at være med til at sponserere den.

Der er ikke langt fra tanke til handling i foreningen, så kom til os, 
hvis du har en god ide, (helst kune idrætsrelaterede ideer), så 
hjælper vi med at føre den ud i livet. 

Vi mangler et par forældre der kunne tænke sig at spille fodbold 
med Børnehavebørnene en eftermiddag om ugen. 

Vi kan også kun opfordre flere elever fra Storehjul til at melde sig 
som trænere og hjælpetrænere.

TT-IF bestyrelsen:

Martin Dupont - Klaus Nielsen - Lars Kofod 

Heidi Dam – Flemming Kaihøj
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Lokalrådets generalforsamling
Vi indkalder hermed til Lokalrådets generalforsamling og 
formandsmøde

Onsdag d. 24. oktober kl.19.30 
efter fællesspisning i Forsamlingshuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne :
- Valg af dirigent
- De enkelte foreninger præsenterer sig og fortæller om 

arbejdet
- Lokalrådets beretning
- Regnskab
- Debatpunkt
- Indkomne forslag
- Valg – er der en der har lyst?
- Eventuelt

Vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget 
den 20/09/2006 

§ 1 Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme
samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets
fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale
samarbejde og udgive Lokalnytten. 

§ 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer.

§ 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i
årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg
hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages
varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i
avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter
til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg
hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for
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en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år. 

§ 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal
træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det
nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10
beboere skriftl igt forlanger det. Indkaldelse ti l ekstraordinær
generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling,
dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel. 

§ 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i
Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har
stemmeret. § 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet.
Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode. 

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af
dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede
regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse. 

§ 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til
lokalrådet. 
§ 6. Valg af revisor. 
§ 7. Eventuelt. 
§ 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. 
§ 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser
træffes i enighed. 
§ 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets
medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres
med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til
generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af
ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede. 
§ 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres
således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 
§ 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 
§ 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og
kulturelle formål i Tønning og Træden sogne.
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Nyt fra Tønning-Træden Friskole

Det nye skoleår er skudt i gang med 165 elever på Friskolen. Første 
skoledag blev en som vanligt et festligt gensyn, morgensang i aulaen 
og velkomst til enkelte nye elever. Og 15 nye elever til skolens 0. 
klasse fik begyndt deres nye liv som skolebørn.

En stor del af sidste skoleår har stået i byggeriets tegn, og vi kunne – 
helt som planlagt – indvie og tage den nye tilbygning i brug på første 
skoledag. Bestyrelsesformand Martin Hansson holdt tale, og pedel 
Aage Hansen, der har lagt et ekstra stort arbejde i den nye fløj, 
indviede bygningen og klippede den røde snor. 

Skoleåret er nu godt i gang, og skemaet kører i sin vante gænge. I 
september holder vi som vanligt to høstdage, hvor eleverne fordyber 
sig i emnet omkring høst, afgrøder, forarbejdning osv. Og 4. klasse 
drager til Vingsted for at leve i Jernalderen for et par dage. I 
begyndelsen af oktober tager eleverne i 8. og 9. klasse af sted på 
deres udlandstur, der i år går til Rom. Som altid står vi klar med et 
spændende og nærværende årsprogram, der også giver tid og 
mulighed for at komme helt tæt på de elementer, vi mener skal være
en del af at være elev på Tønning-Træden Friskole.

TTF: Når dannelse og uddannelse går hånd i hånd!
På TTF lægger vi vægt på at uddanne til livet og ikke kun til den 
næste ungdomsuddannelse. For det er selve livet, vi bliver mødt 
med. Det, vi skal leve med. Derfor vil vi give vores elever mulighed 
for at finde og udvikle deres ståsted – deres faste bund, som de kan 
bygge videre på. For det er vigtigt, at man har rødder i noget, for det
er rødderne, der skal sikre, at vi står fast, når det blæser. 
Den enkelte er vigtig i vores fællesskab, og fællesskabet er vigtigt for
den enkelte. I dette krydsfelt skaber vi mennesker! Vores mål er at 
skabe mennesker, der vil tage ansvar, vil deltage, vil gøre sig umage 
for at lykkes – hver på sine præmisser. For vi er ikke ens. Men vi kan 
alle noget, og det er den enkeltes styrker, vi ser på og vil udvikle. 
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Så nok har vi fokus på fagene og det faglige indhold, men vores fokus 
er også på at danne gennem uddannelse! 

På TTF sker der (næsten hele tiden) noget:

Torsdag den 6. september kl. 16.30 er der koncert på TTF med Sigurd
Barrett, hvor han laver sit show om Danmarkshistorien. 

Billetter købes på billetto.dk til 100kr (0-3 år gratis).

Fredag den 7. september kl. 15 – 16 inviterer vi til Åbent Hus, hvor 
alle interesserede, venner af Friskolen, tidligere forældre og 
forretningsforbindelser er velkomne til at se vores nye tilbygning og 
få en snak og rundvisning på skolen. 

Åben TTF…

Onsdag den 7. november kl. 10 – 13 holder vi ”Åben TTF”. 

Vi slår dørene op for alle interesserede, der går og overvejer 
børnehave- og skoletilbud. Så fortæl om vores arrangement til venner
og bekendte. Både børnehaven og skolen er åben, og alle er meget 
velkomne.

Venlig hilsen

Thomas Kilsmark

Skoleleder
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Kære Trømmelstruppere,

Hermed lidt reklame:
Nogen af jer vil huske min ven Kenneth fra et par koncerter i 
Træden Kirke.
Han sad og skrev digte i Rom engang i foråret, og mødte en 
kvinde, som fortalte om en musikteaterforestilling, som hun 
havde skabt med sit ensemble, Kattas.
Forestillingen handler om Katharina von Bora.
Jeg skrev til kvinden, Anne Helgesen, som sendte materiale om 
forestillingen, og vi har derefter søgt midler på vegne af 
pastoratet mhp. at skaffe forestillingen til Brædstrup, HVILKET 
ER LYKKEDES!!!

Jeg vil derfor foreslå jer at sætte kryds i kalenderen denne aften, 
da der vil blive tale om en ret unik oplevelse….(senere omtale vil 
kunne læses i Kirkebladet og Brædstrup Avis)

KATHARINAS STEMMER
d. 14 oktober 2018 kl. 19:30 i Brædstrup Kirke

Kh, fra den lokale kirkesanger 

*********************************
Dyrlægecentret
Rådhusgade 20 - 8740 Brædstrup
Tlf 7575 1500
Hverdage 08:00-17:00 IFØLGE TIDSBESTILLING

DØGNVAGT PÅ TLF 75 75 15 00
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k a l e n d e r
September
Søndag d.16. Aktivitetsdag (s. 15 )
tirsdag d. 18. Fællesspisning 
lørdag d. 22. Høstfest
onsdag d. 26. Foredrag: Da kvinderne tog kjolen på (s. 6 )

Oktober
søndag d.14. Katharinas stemmer (s. 21 )
onsdag d. 24. fællesspisning og Generalforsamling (s.16)
lørdag d. 27. Koncert med Dreamville fra Troelstrup. Se opslag på 

hjemmesiden eller facebook.

November
søndag d. 18. Julemarked
søndag d. 25. Julebanko

December
tirsdag 4. Fællesspisning 
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Email: lokalnytten@gmail.com
Redaktionen:
Maria Bissenbakker 2021 5156 mariabissenb@kker.dk Redaktør
Anne Ussing-Jepsen 7575 2545 anneuj@gmail.com Redaktør
Heidi Dam 3144 1675 heidi.dam@mail.dk Redaktør
Anette Johansen 2825 3376 hhj-aj@hotmail.com Kasserer
Olav anneuj@gmail.dk Annoncer
Annoncering: 1/2 side : 950 kr  - 1/4 side : 600 kr  -  1/8 side : 375 kr
Pris pr år 4 numre Farve + 50% 
Tryk: Infosign 7575 3738 Opslagstal 375



   

 
BØGBALLE GÅRD
Bøgballevej 2 
8740 Brædstrup
tlf. 2095 4116

friske æg i stalddørssalg
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	Næste deadline er: november 2018
	Mobilnr. 4045 1507
	En øjenvidneskildring
	med Rasmus Peter Jensen en gl. Tønning - dreng fra 1935.
	Rasmus Peter var søn af Ejnar Jensen, der dyrkede grønsager og jordbær på marken op til Tønning kirkegård. Familien boede på Skolebakken 8, fra 1928 – 1988, hvorefter Dorthe Pors overtog det.
	Under besættelsen 1940-45 oplevede Rasmus Peter Jensen, et flystyrt:
	” En flyver cirklede rundt over Tønning. Det var en tysker!
	Der var noget galt med motoren, den hakkede og til sidst satte den ud. Flyveren søgte efter en landingsbane og kom så langt ned, at den ramte træerne i skoven, men så fik han drejet den op i mod Sorgenfri og derefter rundt over togbanen, hvor den krydser Trædenvej, kommer under telefontrådene og ned i Søren Peters lade. Det var den måde, man kunne bruge, når der ingen landingsbane var.
	Han slap helskindet fra styrtet og forsvandt.
	Søren Peter Rasmussen boede indtil for få år siden på Trædenvej nr.34 og havde marker op til togsporene. Der bor nu Steffen Have og Cirkeline W. Bilstrup.
	Flyveren stod med næsen ned i halmen få skridt fra malkekøerne.
	Den kom så tæt, at 3-4 mursten raslede ned i køernes krybbe.
	Vognmand Herluf Olsen fra Trædenvej 1, nærmere bestemt overfor Træden forsamlingshus, - havde set det og spændte sin hest for jumben med 6 store mælkespande.
	Han kom susende for at tanke den dyrebare benzin op, dels for at der ikke skulle gå ild i flyver og gård, dels til eget forbrug.
	Der var over 100 liter tysk benzin.
	Sådan klarede man sig under besættelsen.
	Dette iflg. Min svoger Rasmus Peter fra Burgårde.
	På denne ejendom kom storken her sidst i Juli med lille Alberte Have.
	For 1½ år siden købte forældrene Cirkeline Bilstrup og Steffen Have Søren Peters forhenværende ejendom og dermed er lille Alberte kommet til at bo i samme egn, hvor hendes tipoldeforældre Kresten og Jakobine Have, der boede her i 45 år. Slægten Have er kendt for deres store energi og gode humør.
	Vi skal tilbage til 1909 hvor Kresten kom fra Thy og købte Kigebjerg gård, som var Jacobines fødegård på Bredvadmøllevej 22. Nogle år senere flyttede de til over på den anden side af Bredvadmøllevej til nr. 9, ”Træden Nygaard”. Denne blev overtaget af sønnen Evald Have, som mange stadig husker, der havde gården indtil 1972.
	Også en anden af Kresten og Jacobines sønner, nemlig Søren Have ejede sammen med Dagmar gården på Hovvejen 12 ” Skovgaarden” i næsten 50 år.
	Slægten Have kan med tipoldemor Jakobine føres tilbage i Træden fem generationer og det er temmelig usædvanligt. Vi kan lave en hel byvandring til gårdene, - dels ”Julieshåb”, Trimmelbanken 7, dels” Trædengaard” ved skoven, Blomhulevej 4 og endelig”Vandborggaarden” Gyden 1 ved forsamlingshuset.
	En ny Have og en ny Trædenbo er kommet til verden!
	Karen Bækbøl Trædenvej 22.
	Fra SFO Børneboligen og Børnehaven
	I Børneboligen har vi med glæde taget vores nye omgivelser på skolen i brug. Det er primært 3- 5 klasserne der holder til i de nye rammer efter skoletid.
	Vi skal i nærmeste fremtid have ansat en pædagog, - så vi er så småt i gang med tænke tanker om hvilke kvalifikationer vi gerne vil have tilført huset.
	Vores ude måneder har for første gang været helt fri for brug af devices til fordel for fællesskabet og leg. Det skal vi til at evaluere på og vi skal revidere vores mobilpolitik.
	I børnehaven har vi været afsted på sommerlejr. Vi var i Juelsminde og har været der i 3 dage.
	Personalestaben er skrumpet lidt, da vi ikke har helt de børn, vi kunne ønske os. Der arbejdes på højtryk på at lave noget PR, som forhåbentlig giver flere kunder i butikken ikke kun her i børnehaven, men til hele TTF.
	D.5.okt. får vi det kommunale tilsyn, - det får vi hver andet år. Tilsynet skal tilse dels vores pædagogiske praksis, - dels at vi opfylder de kommunale krav for området.
	Med sommerlig hilsen
	Yrsa
	Trømmelstrup Husmoderforening
	Hvor er det dejligt, at vores fællesskab bliver brugt. Hen over foråret og sommeren har der været flere spontane opslag på Facebook siden, hvor medlemmer har inviteret medlemmer. Enten til en hjælpende hånd eller til at deltage i et arrangement. Det er dejligt, at ideen fortsat lever.
	Datoer til kalenderen
	Fredag den 5. oktober - Fællesspisning på Brædstrup Kro for områdets kvinder. Der er lagt op til en hyggelig aften med dagens ret krydret med fællesskab og gode snakke. Mere information følger på Facebook, men reserver datoen allerede nu
	Lørdag den 26. januar - Ladies Night - en løssluppen festaften for kvinder, der kan lide at være i godt selskab. Vi satser på god mad, masser af snak og mulighed for at svinge træ-benet og synge med på alle de bedste fra den gang. Også her anbefaler vi at sætte kryds i kalenderen. Det er festen, man nødig vil gå glip af
	Brug fortsat gerne Facebooksiden til opslag om alt, hvad der kan skabe, styrke og gavne vores fællesskab for kvinder i vores lokale område og omkring vores lokale skole og børnehave.
	Festlig åbning af den Genfundne Kirkesti omkring Træden blev et tilløbsstykke
	Træden Købmandscafe måtte rationere kagen. Inspiration til nye stier.
	Da man bænkede sig i Forsamlingshuset efter endt rundtur for at høre fortællinger om den tidligere valgmenighed blev pladsen mere trang end forventet. Snakken gik livligt blandt de mange, der var mødt op til den fælles rundtur og aftenkaffe. Der blev delt anekdoter fra tiden mellem 1920 og 1979 hvor Træden via kirkestien var tæt forbundet over Gudenåen med Vestbirk Højskole og Friskole.
	Først havde man startet turen i Træden Kirke med velkomst ved den nye sognepræst. Efter fællessang med violinspil blev det nye stiforløb omkring Træden by indviet. Der var mødt ca. 85 mennesker op, som hellere ville høre om historiske gårde, hulveje, gravhøje, bronzealder og istid, end at se fodboldkamp mellem Rusland og Ægypten.
	Takket være velvillige lodsejere og kontant understøttelse fra Horsens Kommunes naturafdeling har den lille arbejdsgruppe af lokale stimænd skabt et nyt tilbud for friluftsoplevelser. To ruter på i alt 2 km fører rundt omkring landsbyen. På åbningsturen blev taget hul på de mange emner, som man kan belyse ved turen rundt på marker, enge og i skoven. Der bliver forhåbentligt snart mulighed for at trykke fortællingerne på plancher, som vil supplere de midlertidige kort der findes i de 5 tavlestandere på ruten. Desuden er der planer for afgræsning af overdrevet Tyrebakken. Efter sigende holdt man Trædens tyr her i gamle dage, og engen er aldrig blevet pløjet.
	Aktiviteterne omkring Træden har allerede affødt forslag for nye ruter. Et vigtigt ønske er at udvikle muligheder for at komme fra Træden til Brædstrup. Og hvordan kan man komme til Nim og Underup? Ikke mindst ville det være godt at finde gamle og nye forbindelser mellem Tønning, Sorgenfri og Nedenskov.
	Vi mangler også at følge op på Kampestenen ved Nærumgård. Der er indkøbt en skiltestander til dette projekt. Den afventer at blive placeret det rigtige sted nær sten og bord-bænkesættet. Hvem vil hjælpe med at grave standeren ned? Ring eller skriv til undertegnede.
	Af Jochen Meyer (jm@dinark.dk mobil 23 25 28 64)
	Træden, 18.8.2018
	En ny sæson starter i TT-IF. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en masse hold i år.
	Børnehave gymnastik
	Der kommer også er børnehavegymnastikhold. Mere info om det bliver slået op i børnehaven.
	Fodbold
	Vi har et 7 mands fodbold herrehold, der spiller kampe. Kontakt Klaus Nielsen for info.
	Badminton
	Det er muligt at leje badmintonbaner – 400kr for en bane i et år.
	Bordtennis
	Der er også mulighed for at spille bordtennis – kontakt TT-IF hvis du har lyst til det.
	Styrketræning og gymnastik
	Har du lyst til at få noget styrketræning, have det sjovt og få arbejdet hele kroppen i gennem, så er der mulighed for det i TTIF. Vi skal arbejde med styrke på mange forskellige måder, lidt konditions træning og sjov.
	Tirsdag kl 19-20 i gymnastiksalen, Hannah Hedevang er instruktør. Start uge 37
	Alle er velkomne både mænd og kvinder.
	Parkour
	Vi mødes hver tirsdag i gymnastiksalen på Tønning-Træden Friskole fra kl. 16:30 til 18:00. Vi skal lære at lave precisionjumps, rullefald, monkeyvaults og meget meget mere.
	Holdet er for 4., 5. og 6. klasse, og man behøver ikke at have nogen erfaring med parkour for at deltage. Man skal medbringe indesko og drikkedunk.
	Volley
	Har du lyst til at gå til Volley, så mød blot op.
	Floorball
	Kontakt TT-IF hvis du har lyst til at prøve floorball.
	Vi arbejder på at få holdtilmelding op at køre med holdsport.dk. Holdlederne vil melde mere ud omkring dette efter opstart.
	Der er aktivitetsdag d. 16/9: Vi skal spille NERF! Se med på Facebook for nærmere info om dagen.
	Vi vil gerne sige en kæmpe tak til Steffen Kjær, der er trådt ud af bestyrelsen. Han trak det store læs med at skaffe den flotte pannabane der er stillet op ved siden af fodboldbanen. Også stor tak til Bøgballegård for at være med til at sponserere den.
	Der er ikke langt fra tanke til handling i foreningen, så kom til os, hvis du har en god ide, (helst kune idrætsrelaterede ideer), så hjælper vi med at føre den ud i livet.
	Vi mangler et par forældre der kunne tænke sig at spille fodbold med Børnehavebørnene en eftermiddag om ugen.
	Vi kan også kun opfordre flere elever fra Storehjul til at melde sig som trænere og hjælpetrænere.
	TT-IF bestyrelsen:
	Martin Dupont - Klaus Nielsen - Lars Kofod
	Heidi Dam – Flemming Kaihøj
	Nyt fra Tønning-Træden Friskole
	Det nye skoleår er skudt i gang med 165 elever på Friskolen. Første skoledag blev en som vanligt et festligt gensyn, morgensang i aulaen og velkomst til enkelte nye elever. Og 15 nye elever til skolens 0. klasse fik begyndt deres nye liv som skolebørn.
	En stor del af sidste skoleår har stået i byggeriets tegn, og vi kunne – helt som planlagt – indvie og tage den nye tilbygning i brug på første skoledag. Bestyrelsesformand Martin Hansson holdt tale, og pedel Aage Hansen, der har lagt et ekstra stort arbejde i den nye fløj, indviede bygningen og klippede den røde snor.
	Skoleåret er nu godt i gang, og skemaet kører i sin vante gænge. I september holder vi som vanligt to høstdage, hvor eleverne fordyber sig i emnet omkring høst, afgrøder, forarbejdning osv. Og 4. klasse drager til Vingsted for at leve i Jernalderen for et par dage. I begyndelsen af oktober tager eleverne i 8. og 9. klasse af sted på deres udlandstur, der i år går til Rom. Som altid står vi klar med et spændende og nærværende årsprogram, der også giver tid og mulighed for at komme helt tæt på de elementer, vi mener skal være en del af at være elev på Tønning-Træden Friskole.
	TTF: Når dannelse og uddannelse går hånd i hånd! På TTF lægger vi vægt på at uddanne til livet og ikke kun til den næste ungdomsuddannelse. For det er selve livet, vi bliver mødt med. Det, vi skal leve med. Derfor vil vi give vores elever mulighed for at finde og udvikle deres ståsted – deres faste bund, som de kan bygge videre på. For det er vigtigt, at man har rødder i noget, for det er rødderne, der skal sikre, at vi står fast, når det blæser. Den enkelte er vigtig i vores fællesskab, og fællesskabet er vigtigt for den enkelte. I dette krydsfelt skaber vi mennesker! Vores mål er at skabe mennesker, der vil tage ansvar, vil deltage, vil gøre sig umage for at lykkes – hver på sine præmisser. For vi er ikke ens. Men vi kan alle noget, og det er den enkeltes styrker, vi ser på og vil udvikle. Så nok har vi fokus på fagene og det faglige indhold, men vores fokus er også på at danne gennem uddannelse!
	På TTF sker der (næsten hele tiden) noget:
	Torsdag den 6. september kl. 16.30 er der koncert på TTF med Sigurd Barrett, hvor han laver sit show om Danmarkshistorien.
	Billetter købes på billetto.dk til 100kr (0-3 år gratis).
	Fredag den 7. september kl. 15 – 16 inviterer vi til Åbent Hus, hvor alle interesserede, venner af Friskolen, tidligere forældre og forretningsforbindelser er velkomne til at se vores nye tilbygning og få en snak og rundvisning på skolen.
	Åben TTF…
	Onsdag den 7. november kl. 10 – 13 holder vi ”Åben TTF”.
	Vi slår dørene op for alle interesserede, der går og overvejer børnehave- og skoletilbud. Så fortæl om vores arrangement til venner og bekendte. Både børnehaven og skolen er åben, og alle er meget velkomne.
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