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Træden Wintr Folk
Sangskrivningsdag - Fælesspisning
Nyt fa Foreninger
Tønning Gammelstup Troelstup Træden
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redaktionen
Fra redaktionen
Et magisk år nærmer sig afslutningen. Mørke, blæst, regn måske lidt
sne og så blir det jul. Men hvad har vi ikke oplevet i år ! en sen vinter,
faktisk først hen i marts, et yndigt forår med lunhed og lys, og så den
sommer, som der vil gå frasagn om i mange år. Varme dag efter dag,
tørke (som var hård ved landmændene), men mange var glade for det.
Liv ved sø og hav, hvordan skal man kunne glemme den sommer? Ja og
så løb den over i en blød og lun sensommer og et efterår, som blev kaldt
løvfaldssommer. Smukt, smukt. Og nu rusker det så, vi skutter os og
kender det hele igen.
De forskellige foreninger har og har haft travlt, høstfest, lokalrådets
generalforsamling, idrætsforeningen, forsamlingshuset, friskolen og
børnehaven, menighedsrådet. Der har været afholdt lokalspil på kroen.
Og den gamle danske tradition med allehelgensaften har været en tur i
USA og er vendt tilbage til hjemlandet som halloween. Nu hedder det
”slik eller ballade!” Så kan man selv vælge.
Juletiden er travl, der afholdes julekoncerter, julemarkeder, julebanko,
og vi har alle sammen travlt med julegaver, julebagning,
juleforberedelser, julepyntning, ja – alt muligt jule- . Og det er
hyggeligt, selvom det blir mørkere og mørkere. Her fra redaktionen
ønsker vi alle Lokalnyttens læsere en rigtig god og fornøjelig tid op til
selve julen.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
hd, mb, uj

Næste deadline er: 1. februar 2019
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Festivalen Træden Winter Folk vender tilbage
På årets koldeste tidspunkt vil Træden igen danne ramme om en
hjertevarm festival med koncerter i Forsamlingshuset og Kirken.
Musikken er primært inden for folk, country, folkemusik og singersingwriter genren.
Der vil løbende være koncerter i skiftevis kirken og
forsamlingshuset og inden hver koncert synger vi en fællessang.
Ved aftentid er der fællesspisning, hvor der vil blive serveret et
lækkert vegetarisk aftenmåltid til alle gæster. Aftenen slutter af
med fest og hygge i forsamlingshuset.
Årets program:
Basco
Who Killed Bambi
Magnus Knudsen
Skammens Vogn
Katrine Stochholm
Billetter koster 500 kroner + gebyr og inkluderer et aftenmåltid.
Børn under 14 kommer gratis med hvis de følges med en
betalende voksen. Festivalen bliver til i et samarbejde mellem
Tønning Træden Musikforening, Træden Kirke og
Købmandscafeen i Træden.
Læs mere på Facebook under "Træden Winter Folk"
Vi glæder os meget!
Hilsen Tønning Træden musikforening

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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Månedens digt
(Digtet er hentet fra Inger Christensens skitsebog, der udkom
som Gyldendals julebog i 2017. Senere er en samlet udgave
af hendes efterladte tekster udkommet i 2018)
FROSTKRYSTAL
Jeg: tydelig vinter
vinteren tyder sit hjerte
hjertet tyder sin sne
sneen tyder sin kulde
kulden tyder sin sol
solen tyder sin kulde
kulden tyder sin sne
sneen tyder sit hjerte
hjertet tyder sin vinter
vinter tydelig: jeg

Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning
Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup
Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Nyt fra

Husmoderforeningen
Lørdag d 26. Januar er det tid for det fantastiske & årligt tilbagevendende arrangement Ladies Night
- en aften, hvor du, kvinde, kan tale, grine, spise, drikke, hygge, danse
og more dig med andre kvinder, der har tilknytning til lokalområdet både dem du kender i forvejen og dem du kommer til at kende
SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN
HUSK OGSÅ at kontingent for 2019 kan betales i forbindelse m Ladies
Night
Alle arrangementer finder du på facebook-gruppen Trømmelstrup
husmoderforening anno 2014 - så følg med der

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Jørgen Røjgaard 75753472

*********************************
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Fællesspisning i Træden Forsamlingshus
Det er så hyggeligt med fællesspisning, og vi håber at mange
bliver ved med at have lyst til at mødes til en omgang
hverdagsmad under afslappede former.
Konceptet er enkelt: Alle er velkomne og der er ingen tilmelding man møder blot op med den ret man alligevel skulle have spist
derhjemme til det fælles tag-selv bord. Vi sørger for borddækning
og service. Drikkelse sørger man selv for. Vi går til bords kl.
18.00.
Kommende datoer: 29. januar — 19. marts — 21. maj
Vel mødt!
Sidsel Momme og Birgitte Dürr
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Sangskrivningsdag i Tønning-Træden
Er du mellem 14 og 21 år og skriver du dine egne sange,
producerer musik på computeren eller kunne du bare godt tænke
dig at prøve kræfter med at udtrykke dig gennem ord og toner?
Så har du muligheden til marts, hvor Tønning-Træden
Musikforening inviterer lokalområdets unge til en kreativ dag i
sangskrivningens tegn.
Studerende fra sangskriverlinjen på Det Jyske
Musikkonservatorium vil dagen igennem udbyde undervisning og
workshops i flere former for sangskrivning, og om aftenen sluttes
der af med fælles koncert og visning på Tønning-Træden
Friskole.
Der vil være et begrænset antal pladser, som fordeles efter først
til mølle-princippet.
Dato samt nærmere information om arrangementet følger i
starten af januar.
På vegne af musikforeningen
Mikkel Bolding

******************************
Det er igen tid til at støtte Lokalnytten
med 100kr per hustand
Sendes til kontonummer: 6128 9040974889
Eller mobilepay: 31441675 /Heidi Dam
På forhånd tak
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DE 9 LÆSNINGER I TRÆDEN KIRKE
Det er med stor glæde, at Træden kirke igen i år kan invitere til De 9
læsninger.
Traditionen tro vil gudstjenesten forestås af lokale kræfter, som vil
bidrage med oplæsning af teksterne, samt musikalske indslag.
De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste og en
forberedelsesgudstjeneste til julen, og blev opfundet af præsten Eric
Milner-White fra England i 1918.
Han ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv, og dét må man
sige lykkedes, eftersom det er blevet et indslag, som har bredt sig til
rigtig mange landes kirker.
Således også Træden Kirke – men med det specielle, at det er
lokale frivillige kræfter, som bærer gudstjenesten.
Glæd jer til gammel og ny musik; gamle musikudøvere og nye
ditto.
Der vil være lidt af hvert mellem tekstlæsningerne, som strækker sig fra
Skabelsen til Jesu fødsel, og er genfortalt af Bjarne Reuter.
Der vil være fællessalmer og fællessang.
Efter gudstjenesten er der Gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset, og
præsten fortsætter nok traditionen med at læse en lille historie op….SÅ:
Vel mødt d. 9 December 2018 kl. 15!

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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Nyt fra Idrætsforeningen
Det går fantastisk i idrætsforeningen vi har mange spændende hold i år.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

16-17
Bordtennis
7-9 klasse

16:30-18
Parkour
4-6 klasse

16:15-17
Gymnastik
Børnehaven

19-20
19-20
19-20
Vildbasserne Styrketræning Volley
Damer 18+

Torsdag

fredag

19:30-21
Floorball

Vildbasserne - nyt hold i idrætsforeningen - KUN kvinder 18+ - max
20 på holdet
Drømmer du om spændstige lattermuskler og motiveres du af
afvekslende bevægemønstre og forpligtende fællesskab? Så har vi
holdet til dig.
Ryst sofaen af ryggen mandag aften fra 19-20 og mød op i TTFs
gymnastiksal - vi udfordrer dig på evnen til at lege i bevægelse og
lysten til at prøve nyt. Vi er stærkt inspireret af børnegymnastik og
skolegårdslege og kombinerer kendte lege her fra med boldspil,
konkurrencer og hvad vi ellers finder på. Du er altid velkommen til at
byde ind med ideer.
HVEM: Kvinder i alderen 18+
FORUDSÆTNINGER: Lyst til at kombinere leg, bevægelse med et
godt grin
HVAD: Vi har mange ideer, men helt sikkert vil du møde stikbold,
fangelege, bordtennis, hockey, høvdingebold og mange forskellige smålege fra børnegymnastikken
Parkour - Du skal medbringe indesko og praktisk tøj (løstsiddende
joggingbukser og t-shirt), som gerne må blive slidt og beskidt. Det er en
god idé at medbringe en drikkedunk, da det er vigtigt at drikke rigeligt
med væske under træning.
Ødelagt tøj bliver ikke erstattet af TT-IF Parkour.
Der vil altid være en voksen tilstede.
Parkour er kun farligt, hvis du ikke er i stand til at sætte grænser for,
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hvad du tør at kaste dig ud i fysisk og mentalt. I TT-IF Parkour
prioriterer vores meget erfarne trænere sikkerheden højt. Gennem
ordentlig instruktion og tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr i
gymnastiksalen er risikoen for skader minimeret.
Så længe du følger deres retningslinjer for sikkerhed, er chancen for at
komme til skade er meget lille.
For eksempel vil du lære at udføre en rigtig blød landing, hvordan du
bruger en rulle til at afbøde faldet, samt hvordan du skal varme op og
lave udstrækninger. Derudover vil du udvikle en bedre viden om og
kontrol over din krop, samt opnå en bedre forståelse af verden omkring
dig, så du kan reagere instinktivt.
Du skal dog være opmærksom på, om du er korrekt dækket via din
fritidsulykkesforsikring, da nogle forsikringsselskaber betragter parkour
som farlig sport eller ekstrem sport.
Styrketræning og gymnastik.
Har du lyst til at få noget styrketræning, have det sjovt og få arbejdet
hele kroppen i gennem, så er her en mulighed for det.
Vi skal arbejde med styrke på mange forskellige måder, lidt konditions
træning og sjov.
Husk indedørs sko og drikkedunk.
Alle er velkommen både kvinder og mænd.
Børnehave gymnastik.
Gennem leg styrkes og udvikles børnenes motoriske og sociale
færdigheder. Vi løber, hopper, triller, tumler, og tonser rundt. Vi leger
med bolde og løber rundt på redskabsbaner. Så træk i træningstøjet og
kom ned og hav det sjovt og brænd en masse krudt af.
Man er velkommen til at komme og prøve holdet inden tilmelding.
Volleyball, Bordtennis og Floorball er der også mulighed for, som det
ses i uge oversigten.
Det er stadig muligt at være flere på næsten alle holdene så det er bare
med at komme op af sofaen og komme afsted. Vi har nogle super
engagerede trænere på alle hold så der er stor mulighed for at få rørt sig.
Dog håber vi at alle vil oprette sig på holdsport så vi kan søge tilskud til
foreningen og på den måde få flere muligheder for at kunne tilbyde
bedre udstyr på holdene.
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Indlæg til Lokalnytten – november 2019

Kære alle i og omkring
Tønning-Træden Friskole
Tegnene på efterår er nu ganske tydelige, og når vi kigger rundt
omkring os i naturen, er bladene rusket af træernes grene, og
markerne står tilbage med sorten muld og de golde stubbe.
Vi gør os klar til vinteren, klar til at være inde, klar til inde-sysler,
tænder brændeovnen, bøger findes frem, nogle strikker, andre laver
modelskibe osv.
Det er en del af det fantastiske ved at bo lige netop i Danmark. Vi
oplever årstiderne. Vi har det hele. Og det er vel i virkeligheden
ganske rart. At selvom vi elsker sol og varme og de lyse nætter, så er
der noget hyggeligt ved denne årstid. Den inviterer til noget andet.
Det drejer sig bare om at finde de gode muligheder i det. Og bare
leve med og nyde det, som det giver.
På Friskolen har vi i den mørke tid ”stille morgen”. Der, hvor vi
begynder dagen med 20 minutters stille læsning. Der, hvor vi ser
eleverne med en bog fordybe sig morgen efter morgen og lade dagen
begynde stille og roligt.
Hvor er det bare skønt at opleve, hvad disse 20 minutter giver vores
børn. Ikke kun den ro, hvormed de får startet på skoledagen, men
også hvordan de bliver inspireret af hinandens bøger og får lyst til at
bevæge sig ind på nye genreveje.
Jeg har i øjeblikket et citat på min telefon, der efter sigende skal
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tilskrives filosoffen Sokrates. Oversat til dansk lyder det sådan:
Jeg kan ikke undervise nogen noget.
Jeg kan kun få dem til at tænke.
Det citat er dukket op i min bevidsthed i forbindelse med 8. og 9.
klasses studietur til Rom i begyndelsen af oktober. Hvor er det helt
igennem skønt at se, hvordan eleverne tager imod og lader verden
åbne for sig af indtryk på en sådan rejse. For vi oplever kultur, både
den meget gamle men også den nyere, når vi bevæger os rundt i
Rom. Det er kultur, når vi spiser frokost på en lille restaurant, og der
kommer en gademusikant forbi med sin harmonika og spiller for
eleverne. Og det er kultur, når eleverne ser sig selv som en del af den
helt store historie og vandrer rundt i bygninger, der er næsten 2000
år gamle. Går på de gamle veje, som romerne kørte på. Kommer ned
i en af katakomberne og mærker, hvordan de kristne måtte leve og
begrave deres ligesindede pga. forfølgelser i de første århundreder af
kejsertiden.
Tilbage til citatet og vores elever.
Hvor er det bare fantastisk, at vi på TTF kan give vores elever
mulighed for at opleve. Mulighed for at lade nysgerrigheden være en
bærende kraft. Mulighed for at de sammen kan se og opleve verden
(både den nære og den fjerne). Mulighed for at lade sig gribe af
historien og mærke, at vi er en del af noget større. Hvad enten vi
taler om skolebytte, tur til Vingsted, København eller til udlandet, så
giver disse ture noget ekstra. Noget, vi ikke bare kan læse om eller se
Fortsættes...
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på film. Vi mærker, vi oplever, vi lever det ud. Det er en del af vores
dannelse på TTF!
December byder sig til med mange af de traditionsrige oplevelser.
Julekoncerten, der i år afholdes den 6. december, Lucia-optog, 0.
klasses krybbespil og skolens kor, der Laver Luciaoptog på Klovenhøj i
Brædstrup. Også juleklip-dagen den 30. november, hvor der ”jules
op” og årets julepynt kreeres, er et fast holdepunkt i vores kalender,
ligesom ”dagens nisse” gennem hele december findes til morgensang.
Skolens juleafslutning foregår den 20. december med sang og dans
om træet og julegudstjeneste i Tønning Kirke.
Vi åbner igen dørene torsdag den 3. januar efter en velfortjent
juleferie.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

14

Nyt fra menighedsrådet
I foråret begyndte anden del af renoveringen af kirkegården i Tønning. I
den varme/tørre sommer var det ikke let at få græs og planter til at gro,
men nu er renoveringen færdig med nye urnegravsteder og gravsteder
med plader i græs.
Vi har taget afsked med praktikanten den 1.november, det har været en
god oplevelse og en stor hjælp for alle.

Julekoncert i Tønning Kirke søndag den 2. december kl. 19,00
Thorkil har samlet en kvartet med spillekammerater til en fornøjelig
aften i julemusikkens tegn. Melodierne er hentet fra det skandinaviske
standardrepertoire. Både Sverige, Norge og Danmark har en del
fællesslagere og melodier, der hører julen til.

Til Kalenderen:
2. dec.

Julekoncert i Tønning kirke kl. 19,00

9. dec.

De ni læsninger i Træden kirke kl. 15,00 med
efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset

12. dec.

Luciaoptog/afslutning for de mindste i Tønning Træden
kl. 9,15 i Tønning kirke

20 dec.

Juleafslutning for Tønning Træden friskole kl. 10,30 i
Tønning kirke
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Min fascination af H.C. Andersen.
Efter at have set på nettet, at H.C. Andersen har opholdt sig i Brædstrup i
1850, fik min gamle forestilling om at han trygt sad ovre i København,
Nyhavn eller andre små steder, hvis han da ikke var på rejse i diligencer,- et
større puf.
Jo han havde jo digtet Jylland mellem tvende have i Randers og gået i
fygesanddynger på Skagen,- men Brædstrup!
Det skulle da op på en mur og stå!
I en alder af 4-5 år oplevede jeg en dukketeaterforestilling, som mine forældre
satte i værk, i det de havde købt et samlesæt, nøjagtig kopi af Det Kgl. Teater.
Det havde de god tid til i krigsårene, hvor man jo ikke måtte gå ud om
aftenen,-prøv at forestille jer, hvad det betød !
Så var det godt, at bo i rækkehus og kunne mødes med naboerne til
fødselsdage og lignende.
Ægteparret i nr. 1 kom flere aftener og klippede, klistrede, skruede og
hamrede, indtil teatret stod op med fortæpper og bagtæppe, der kunne fires op
og ned, dukker, der var på skinner og langsomt skubbedes ind, ovenlys og
underlys gennem farvede glas, og det mest spændende,- en lem hvor dukken
kunne forsvinde ned under scenen,- som nu i Fyrtøjet. Her skulle soldaten ikke
være på skinne, men på holder, så han kunne placeres ovenpå lemmen, og når
så far løsnede snoren fra sømmet ude i kulissen, så røg han ned gennem træet
til hundene med øjne så store som……
Bagtæppet havde et hundehoved, som en buldog med de største øje, og der
kom lys igennem…
Dette blev vist for børnene i rækkehusene, der kom til min 5 års fødselsdag. I
pausen fik vi karamelliserede æbler på en pind. Forældrene hørte hvor godt det
havde været, og ville også se det,-og så der blev lavet en voksen
teaterforestilling kort efter. Min lidt ældre søster og jeg kan stadig få
øjeblikke, hvor vi ser ud i naturen, at der står et gammel hullet træ med sollys
på de få grønne blade, - så siger vi: ”Det var ligesom i Fyrtøjet”.
Da min søster blev konfirmeret og jeg selv nogle år senere, fik vi en bog med
”Den grimme ælling”,
og det var en særlig bog. Det var en miniature, der målte 3 x 2 cm, som vores
onkel havde lavet og da han var rigsarkivar i København, havde han mulighed
for dette. Han var selv meget stolt af det,- og de små bøger kunne fint bruges i
Titania´s dukkepalads i Legoland, nu udlånt til Egeskov slot.
Senere var det andre eventyr, der optog mig, og når jeg læser for
børnebørnene, der overnatter hos os, læser jeg forskelligt,-også Store Claus og
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Lille Claus, eller er det Lille Claus og store Claus?
Ja, det er det,- så er det, at H.C. Andersens humor overgår sig selv, som Joh.
Møllehave også påpeger i sin bog ”H.C. Andersens salt”. Det er især episoden,
hvor Store Claus skal ned til åen med lille Claus i sækken og drukne ham,men så kommer han forbi kirken, hvor orglet spiller og folk synger så smukt,
og så tænker han: Det kunne være godt at gå derind og høre en salme først,
inden jeg går videre, og han stiller sækken udenfor kirkedøren. Vi kan sikkert
huske, at Lille Claus slipper ud og en gammel livstræt kvæghyrde bytter plads
med ham,- for da store Claus kommer ud af kirken, mærkes sækken så let og
han resonere: ”Det er nok fordi jeg har hørt en salme”.
Her er det jo ellers, at man beder om forladelse, efter man har forbrudt sig og
efter at have druknet lille Claus i åen,- men H.C. Andersen bytter om, og vi
ved jo så, at lille Claus har reddet sig.
Der er så mange finurligheder, at lægge mærke til og more sig over,- at det
var helt ærgerligt, ungerne faldt i søvn, inden jeg havde læst færdig.
Senere læste jeg ”Mit Livs eventyr”, og opfatter nu digteren, som omrejsende
reporter til hvad der skete under krigen 1848-51.
Vi ved, at hans ” Lille havfrue” sidder ude ved Langelinie,- og at turister
valfarter til den, ligesom Bjarne og jeg mødte digteren i Malaga, siddende med
sin høje hat, kiggende ud forbi den store fontæne mod havet.
Det sidste nye var, at han var set i Havanna på Cuba,-men der har han da
aldrig været før.
Pointen er: - at vi har en fælles kunstner, som er verdensberømt,- og som vi
kan tillade os at være stolt af. Han er dansk.
Karen Bækbøl, Trædenvej 22.
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kalender
December
2. Julekoncert i Tønnng Kirke
9. De 9 læsninger i Træden Kirke
12. Luciaoptog i Tønning Kirke
20. Juleafslutning for TTF i Tønning Kirke
Januar
26. Ladies Night
29. Fællesspisning
Februar
2. Træden Winter Folk
Marts
19. Fællesspisning
April
Maj
21. Fællesspisning
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BØGBALLE GÅRD
Bøgballevej 2
8740 Brædstrup
tlf. 2095 4116

friske æg i stalddørssalg
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