Årgang 28 - februar 2019

LOKALNYTTEN

– Nyt fa : Husmorforeningen – Idrætsforeningen – førsthjælpskursus - Vetranarbejdslørdag Tønning Gammelstup Troelstup Træden

2

redaktionen
Så blev 2018 til 2019 og med et nyt år følger også
forandringer. Her på Lokalnyttens redaktion skal vi efter 27
år sige farvel til Anne. Anne har lagt mange timers hårdt
arbejde i bladet og har været en stor og vigtig drivkraft bag
bladets eksistens. Vi vil gerne sige mange tak for det kæmpe
stykke arbejde du har lagt i Lokalnytten.
Udenfor banker foråret på døren og vejret det sidste stykke
tid har været mildt og solrigt. Vi ser frem til at foråret for
alvor gør sit indtog og vi kan nyde dets mange dejlige
helligdage og fridage, mens vi tænker tilbage på vinterens
hygge som blandt andet har budt på Vinter festival og
fastelavn med festlige udklædninger og glade børnestemmer.

mh, hd

Næste deadline er: 1. Maj 2019
1. august – 1. november – 1. februar 2020
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Nyt fra Husmorforeningen
38 skønne kvinder mødtes i Træden forsamlingshus til den årlige
begivenhed Ladies Night. Med undertoner af italiensk gadecafe
var stemningen sat og forventningen til en hyggelig aften med
gamle og nye relationer klar til at blive indfriet.
Bestyrelsen vil gerne sige alle mange tak for engagement og
medlevenhed - såvel i løbet af aftenen som i forbindelse med
generalforsamlingen. Her blev vedtægtsændringer vendt og
diskuteret og valg til bestyrelsen gennemført. Tre medlemmer var
på valg: Mette Holm, Hanne Rasmussen og Marianne Sølager.
Marianne og Mette ønskede ikke at genopstille, men to nye
kandidater stillede sig beredvilligt til rådighed for de kommende
to år og blev valgt. Velkommen til Marianne Troelsgaard og
Kamilla Rygaard - vi glæder os til samarbejdet. Samtidig stor tak
til Marianne og Mette - I har ydet en stor og vigtig indsats!
Når bestyrelsen er konstitueret, vil der komme mere vedrørende
det kommende arbejde

***************************
LOKALNYTTEN
Kunne du tænke dig at give en hånd med på Lokalnytten
hører vi gerne fra dig.
Kontakt Maria Bissenbakker eller Heidi Dam.
lokalnytten@gmail.com
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Invitation til alle tidligere friskoleforældre og elever.
I inviteres hermed til veteranarbejdslørdag pa TønningTræden Friskole,
lørdag d. 27. april 2019 kl. 10. – ca. 14.00
Lørdag d. 27. april mødes vi igen til arbejdslørdag pa friskolen.
Alle, som har lyst til at møde nogen af de andre tidligere
forældre/elever, og som har lyst til at give skolen og Aage en
hjælpende hand med et par timers arbejde er velkommen.
Aage haber pa godt vejr, for han har som sædvanlig en masse gode
arbejdsopgaver i skolegarden og i det grønne omrade foran skolen, sa
du ma gerne medbringe haveredskaber.
Vi mødes til kaffe og rundstykker kl. 10 og slutter af med en frokost ca.
kl. 13. Tilmelding (af hensyn til forplejningen) til Mette M. Schrøder,
gerne inden d. 23/4, pa tlf. 75753065, eller sms til 22391138, eller mail
mette.ms@outlook.dk Du er ogsa velkommen, selvom du maske ikke
lige far dig meldt til. Der er altid plads til en mere! Vi glæder os til at se
Jer. Venlig hilsen Jørgen Buch og Mette M. Schrøder, Vestbirkvej 3,
Gammelstrup

*******************************

VILDBASSERNE
Vildbasserne er kommet godt fra start,
men vi kan sagtens være flere.
Vi udfordrer hinanden pa alle mulige idrætsgrene og lege
malet er at være fysisk aktive sammen,
men vigtigst er det, at have det sjovt.
Sa kom og være med
– gym salen pa TTF kl 19-20 hver mandag –
KUN FOR KVINDER
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********************************
Skal du holde fest?

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed
Udlejning ved Jørgen Røjgaard 75753472

*********************************
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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”At rejse er at leve”
- som H.C.Andersen sagde,- det passer jo godt for danskerne.
Der møder man udlændinge, der er nysgerrige og spørger, hvor man
kommer fra?
Når de hører os sige ”fra Danmark”, tænker vi:- Nu ved de ikke lige
hvor det er...et meget lille land, og vi prøver at hjælpe ” Copenhagen”.
Å! siger de ”Tivoli”,- jeg har været der…….men venter man lidt, så
husker de ”Den lille havfrue”, eventyrene...H.C.Andersen.
Det er ikke almindelige eventyr, der er nået langt omkring i verden. De
er mere billedlige, end man er vant til fra folkeeventyrene. - som for
eksempel, når Soldaten får et trylleforklæde af heksen,-og det er
blåternet, og tårnet hvor prinsessen var spærret inde, var et kobbertårn.
Man kan jo se hvor det skinner langt væk og derinde sidder den stakkels
prinsesse…… Dronningen kan mere end køre karet, hun kan sy en pose
af ...Silkestof, som hun klipper i med en Guldsaks. Johannes Møllehave
har i en bog lagt vægt på disse humoristiske skildringer, som: Hunden
med øjne så store som ”Rundetårn”, og ikke nok med det, øjnene kørte
rundt i hovedet på hunden, ”det var en rigtig krabat”.
I forrige århundrede huskede udlændinge: Dalgas, der opdyrkede heden,
Andelsbevægelsen, der samlede enheder til central industri, og H.C.Andersen, og nu siger mit 21 årige barnebarn, der lige er kommet
hjem fra Kina, New Zealand m.m. :”mormor, det er ”Lego” ,” Mærsk”,
og H.C.Andersen”. Jamen så må vi jo være stolte af, at sådan en ældre
herre, som er så verdenskendt og kan skaffe os PR i handel og eksport,
at han kommer fra vores Danmark. Men er vi det?
Da jeg startede en studiekreds om H.C.Andersen,- blev jeg nærmest lidt
til grin. Ak ja sagde mine bekendte, han fedtede sig altid ind på
herregårdene og boede gratis! (Som om han troede, at han var noget), Jamen, han var jo noget! Andre siger: Var han ikke ordblind? Eller følte
sig altid så svagelig og anglede efter medlidenhed? Ak, ja! Nej, han
rejste ustandselig på anstrengende strabadsture med diligencer, tog og
skib for at opleve noget,og skrev om det, som en reporter. Han så brugte
det han så, til at skrive sådan, at alle børn og voksne, danskere og
udlændinge, skotter og kinesere, kunne være med og forstå det.
Det er den gamle nedladenhed og misundelse, der huskes, som var i det
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lille Guldalder Danmark i 1820 erne. Man var ikke klar til romantikken,
men klamrede sig til realisme, kartoffeldyrkning og lignende, mens
kulturpersonligheder, som Thorvaldsen, H.C. Ørsted, Ingemann, og den
berømte skuespiller Joh. Louise Heiberg, for de vidste at han var genial.
I Romanen ”Improvisatoren”, hvor H.C. s hovedperson opholder sig i
det Italien, beskriver han frisk det, som han lige har oplevet.
Udlandets kulturpersonligheder Goethe, Viktor Hugo, Schumann og
Lizts, Bjørnstjerne Bjørnson og Dickens, man kan blive ved, - alle tog
de venligt i mod ham, og da de først havde læst noget, blev de endnu
mere begejstrede.
Mon ikke vi er mange, der har fået et temmelig overfladisk kendskab til
eventyrdigteren...og kunne have glæde af, at gå i dybden og få aflivet
nogle forældede fraser?
Da jeg læste om H.C.Andersen i Silkeborg, som besøgte Drewsen og så
papirfabrikken i sin vorden, bliver det pludselig ekstra spændende for
mig, da han efter 10 dage, tager med den daglige postvogn gennem
Brædstrup på vej til Horsens. Den holdt pause ved postgården
Nørregade 5, hvor gæstgivergården lå overfor.
Det gav H.C.Andersen tid, til at besøge den kendte herredsfoged og
dommer Niels Hunderup på Østergade 9. Det vil sige at vi ved lige
præcis, hvor han har gået med sine store fødder str. 47 og at han ikke
kan have undgået at se vores nyrenoverede Tinghus, som var bygget to
år før. Bliver det ikke meget nærværende ? Og når man så hører at han
efter middagen klipper et papirbillede til dommerens søn Viggo på 6 år,
mens H.C.Andersen sikkert, som han ofte gjorde, fortæller et lille
eventyr, inden de drikker kaffen, så bliver det endnu mere
vedkommende. Prøv at gå turen fra Nørregade 5 til Østergade 9!
Fornylig skrev den kun 14 årige Per Rosendal en masterafhandling om
H.C. og det resulterer i at der er udkommet et spil ” H C A - Prinsessen
og fyrtøjet” et Eventyrspil til smartphones og tablets.
Så kan vore børn og børnebørn få et mere sandfærdigt indtryk, og være
stolte af, - At være dansk.
Karen Bækbøl, Trædenvej 22
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Nyt fra Tønning- Træden idrætsforening.
Jeg vil endnu en gang opfordre til at man får rystet sofaen af ryggen og
kommer ind at træne på et af vores mange hold. Da vores dygtige
instruktører står klar til at give jer sved på panden.

Vi vil fra bestyrelsens side høre om der er nogle forældre, lærere eller
nogle fra store hjul, der kunne tænke sig at træne/spille fodbold med
børnehavebørnene, eller have lyst til noget hyggefodbold med nogle af
de ældre børn?
Hvis der er nogle der har tiden og lysten så tag endelig fat i en fra
bestyrelsen og vi vil forsøge at hjælpe med at få det startede op.
Hold øje med facebook og opslag på skolen da der vil komme et opslag
til en aktivitet her i foråret, bestyrelsen arbejder på at lave en aktivitet
hvor hele familien kan komme og hygge sig med lidt sport mm.
Vi vil også forsøge at få lavet et førstehjælpskursus så man kan komme
og lære at bruge en hjertestarter.
Vi arbejder også på at få lavet en mulighed for at få testet sit kondital og
målt sin bodyage.
Vi vil også gerne indkalde jer alle sammen til vores generalforsamling.
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Tønning- Træden Idrætsforening
Indkalder til den årlige generalforsamling
Torsdag den 4. April 2019 kl. 19.30.
Vi vil gerne indkalde til den årlige generalforsamling i TønningTræden Idrætsforening torsdag den 4. April 2019 kl. 19.30 i vores
lokaler på Tønning-Træden friskole. (indgang ved boldbanen).
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbende år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkommende forslag.
Forslag der ønskes behandlet skal være sendt til bestyrelsen senest 8
dage før.
5. Valg af bestyrelse med suppleanter.
3 medlemmer er på valg.
Heidi Dam, modtager genvalg.
Martin Lund Dupont, modtager ikke genvalg
Lars Kofod Christoffersen, modtager genvalg.
Nyt medlem:
Hannah Hedevang
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Vi håber på foreningens vegne at mange vil møde op til
generalforsamlingen og være med til at der fortsat skal være en
idrætsforening i Tønning- Træden og omegn.
Formand
Flemming Kaihøj
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TTIF arrangerer Førstehjælpskursus
i samarbejde med Sundhedspartner.dk
TID:

Lørdag den 23 Marts Klokken 9:00
Kurset varer 5½ time incl. ½ times frokost.

STED: Børneboligen ved Tønning Træden Friskole
Antal: 16 Pladser (Først til mølle ved tilmelding.)
Pris:

Gymnastikforeningens medlemmer er gratis,
ikke medlemmer 100.00 kroner.

Der er bindende tilmelding, ikke medlemmer er først tilmeldte når
betaling er modtaget.
Kurset gennenemføres ved 14 tilmeldte.
Tilmelding på ttif8740@gmail.com og betaling på mobilpay: 91579
Sidste tilmeldings frist er den 1 marts.
Generelt indhold
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
•
ABC-reglen
•
Overlevelseskæden.
•
Hjertemassage og kunstig åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning)
•
Genoplivning med AED/hjertestarter.
• Aflåst sideleje.
Førstehjælp ved:
•
Ondt i brystet/blodprop i hjertet
•
Epilepsi
•
Diabetes / insulinchok
• Astmaanfald
•
Frigørelse af fremmedlegeme i luftvejene.
Praktisk træning
• I alle kurser indgår øvelser og cases med træning i brugen af
hjertestarter.
•
Der vil være 7-8 træningsdukker så alle har rigelig mulighed
for at træne hjertemassage.
•
3-4 forskellige hjertestarter-simulatorer.
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Månedens digt
(det tidlige forårsdigt stammer fra Gustav Munch Petersens
Digtsamling nitten digte fra 1937)
RIDS
viben skriger
en cirkel sort
skriger en kurve hvid
i luften –
saltengen drejer sig
grøn-graa vaad
med et lukket æg
i midten –
havet glider rødmende
ind i solens ild,
aften aander salt
mod morgens vind –
en maage forsvinder i sløret sus,
fiskeren vaagner til dag -

*********************************
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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annettes anekdoter
Forår øst/vest
I København begynder foråret først omkring midten af April; når
løgblomsterne dukker frem i Frederiksberg Have, og solen både har
fået mere magt, men også begynder at have dette blidere skin, som
kærtegnende lægger sig om de optøende ansigter og huse.
Foråret kommer lidt som en eksplosion fra den ene dag til den
anden. Pludselig kan det blive 16 grader varmt i skyggen, og kulden
slipper taget i den sammenklappede varmebesparende krop, som
forundret løfter hovedet og opdager, at der er masser af mennesker
på gaden.
Ganske vist har også storbyer foranderligt forårsvejr, men
f.eks. haglbyer er kun en lille bagatel i forhold til alle de gange, man
sidder med benene ud af vinduet på 4 sal med en kop kaffe og lapper
solstråler i sig – eller mødes med vennerne på byens cafeer og
græsplæner.
Men herude på landet er det ganske anderledes!
Her kan foråret allerede begynde i starten af marts – endda
midten af februar! , og på en helt anden måde end byens eksplosive
og ekspressive facon.
Hérude starter foråret med en fornemmelse!
Man kan ligesom mærke, hvordan livskræfterne begynder at
røre på sig, dér dybt nede i jorden.
Det er som om det hele begynder at ulme og gære; det er som
om nogen begynder at slå en stortromme an nede i dybet.
Stille – dulgt, og vedvarende!
Det er den spæde start på Stravinsky’s Sacre du Printemps.
Det er umærkeligt livgivende.
Lyset har en ganske anden magt, end i København.
Allerede i slutningen af Januar står solhvervet til troende.
Det er ikke mørkt, når man kommer hjem fra arbejde.
Kun tussemørkt.
Lyset gør hele forskellen!
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Indgyder gryende uro og liv.
For mit vedkommende: hvordan var det nu med de løbeture?
Forandringerne, jeg gerne vil have i mit liv? Formålet?....
Lidt forårsrengøring i eksistensen. Viljen til virke.
Jorden og lysskærets smittende livgiv.
Når tudserne indleder deres parringsleg cirka midten af marts, er
trommerne taget til i tempo og styrke. Pludselig er det grødevejr, og
det klør i fingrene efter at plante liv og så ærter; men det er jo alt, alt
for tidligt! Og det eneste man kan gøre i sine gummistøvler, er, at rive
visne blade sammen og rydde op efter vinteren.
Lugte til den første gylle. (Åh, ja!)
Liste ud om aftenen med trøjer og tæpper og lytte til tudsernes sang.
Mærke livet og høre mærkelige ræveskrig og kattejammer.
Foråret buldrer derudaf!!
Tudsemor vandrer afsted med tudsefar på ryggen. Fuglene har
længe haft vanvittigt travlt.
Fornemmelsen af forår er allerede rynket og gammel, når
Københavnerne begynder at tænke på det.
Jeg spørger bare: Hvem? Snakker om sindige jyder????
Så mod slutningen af marts-April, er det såmænd ikke foråret, vi
venter på. For det har været der LÆNGE.
Det er varmen, vi higer efter.
Den frostfrie jord, som tager imod hakke og skovl og spade, så vi
endelig kan kaste os ud i samarbejdet med Vor Herre, og efter bedste
evne kreere liv og grøntsagslyst.
Men indtil da er der masser af forår at nyde; og længe inden
Maj måneds bedøvende skønhed.
Det starter lige om lidt.
Så – nyd det
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Den ”genopståede” klub
Der er ganske stille omkring bålet, oprydningen er i gang, vi har lige
spist
en fortræffelig argentinsk biksemad tilberedt over bålet og er alle
temmelig møre efter 4 ½ time ude i det fri….
Vi er Klostermølle Familieklub, en ”genopstået” klub som holder til i
Natur og Ungdoms Naturskole ved Klostermølle ved den sydvestlige
bred af Mossø.
Det hele startede sidste år i marts, hvor jeg startede på
Ildfugleuddannelsen. Som kursist skal man lave projekter. Jeg
besluttede ret hurtigt at mit første projekt skulle være at få gang i en
familieklub med base på Klostermølle. Man kan jo ikke starte en klub
op alene, men med opbakning fra min familie, tog jeg fat i potentielle
kommende medlemmer og samtidig slog jeg op på forældreintra på
mine børns skole, at jeg søgte nogen som ville være med til at starte en
klub op. Jeg inviterede til et fællesmøde og heldigvis dukkede der
nogen op. Det var dog et meget begrænset fremmøde, en anden
forældre og en veninde fra Fyn. Vi blev ret hurtige enige om et koncept.
Veninden fra Fyn fik dog nyt arbejde og faldt fra, men den anden
forældre og hans kone og så min mand og jeg blev enige om at fortsætte
arbejdet for at få klubben op at køre, da vi alle synes at det giver rigtig
god mening at lave udendørs aktiviteter sammen med andre – ikke
mindst for vores børns skyld.
Samtidig med at jeg søgte nogen at starte klubben op med tog jeg
kontakt til formanden for klubben i dvale og fortalte om mit projekt
med at få klubben i gang igen. Han var meget positiv omkring det og
var glad da vi endelig var nok til at kunne indkalde til
generalforsamling og vælge en ny bestyrelse, således at klubben igen
var aktiv.
Konceptet for vores klub er at vi som udgangspunkt mødes den 3.
lørdag i hver måned fra 14-18 (indtil vi har spist og vasket op). Vi
bruger den første time på leg og bevægelse, hernæst har vi et par timer
med naturformidling og endelig laver vi i fællesskab mad over bål,
således at ingen af skal hjem og tænke på det!
Indtil videre har vi i vores program haft snitteri, spis naturen, kano16

/kajak- tur, fiskeri i Mossø, friluftstur med overnatning i shelters og
næste gang skal vi lære noget om odderen…. Guldsjakalen er egentlig
også skrevet i programmet, men formidleren af denne har meldt fra og
kommer i januar i stedet for, hvilket vi glæder os til.
På madfronten har vi prøvet kræfter med plankefisk, grube steg,
argentinsk biksemad, bumpy road chicken, pandekager m.
skvalderkål/syre/vejbred/kløver m.m. Det plejer at være en fornøjelse
at sætte sig til bordet!
Som klub henvender vi os til børnefamilier, som har lyst til at være
sammen med andre familier om at skabe nogle hyggelige og lærerige
timer i naturen en gang om måneden. Vi hjælpes ad med at arrangere
både aktiviteter, naturformidling og mad. Man byder ind med det man
eventuelt kan og har lyst til at stå for. Indtil videre er det gået ganske
fint.
Vi har primært fundet deltagere i vores netværk, men har også lavet en
offentlig tilgængelig facebookgruppe, hvori vi har lagt vores program
for efteråret 2018 og hvor vi løbende slår arrangementer op og hvor
man kan tilmelde sig hvis man skulle have lyst. Vi vil gerne have flere
familier med som kan lide at lege, lære, grine og hygge ude i naturen.
Fakta
Vi er ca. 30 medlemmer
Formand: Maria Møller Bøgestrand
Kasser: Nina Christoffersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Andreas Christoffersen og Klaus
Bøgestrand.
Find os på facebook på Klostermølle Familieklub
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kalender
Marts
3. kl 14 Fastelavn i Træden forsamlingshus
19. Fællesspisning
23. kl 9 Førstehjælpskursus
April
4. kl 19:30 Generalforsamling i TTIF pa TTF
7. kl. 9.30 Rengøringsdag/arbejdsdag i Træden forsamlingshus.
12. kl. 21.00 Koncert med Ida Venø i Træden forsamlingshus.
27. kl 10 Veteranarbejdslørdag

Maj
21. Fællesspisning
September
21. Høstfest i Træden forsamlingshus
Forsidebillede fra Træden Winter Folk Festival. Fotograf : Heidi Dam
Email: lokalnytten@gmail.com
Redaktionen:
Maria Bissenbakker
2021 5156
mariabissenb@kker.dk 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
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BØGBALLE GÅRD
Bøgballevej 2
8740 Brædstrup
tlf. 2095 4116

friske æg i stalddørssalg
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