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r e d a k t i o n e n. 
Nu åbnes der mere og mere efter Corona epedemien, men det 
er svært at planlægge de spændende arrangementer og 
aktiviteter, som normalt finder sted i vores lokalområde. 
 
 Jubilæet for Træden forsamlingshus bliver udsat til 
næste år, men andre arrangementer skulle gerne komme i 
gang, og vil her i bladet blive bragt, så vi er sikre på, 
at alle beboere bliver bekendt med det.  
 
Takket være vore 13 bladudbringere bliver alle 438 
husstande dækket ind. Det er lykkedes at få 14 annoncører 
til at støtte bladet og vi er meget glade for al 
den ”feed back” på bladet, vi har fået, foruden 
frivillige bidrag fra mere end 30 familier, -det varmer. 
 
 I disse år kommer der mange tilflyttere, og Friskolen og 
børnehaven, er en meget vigtig faktor, der gør det trygt 
at flytte hertil for børne- familier, men også for alle 
os, der elsker den dejlige natur lige her. 
Red. Er i øjeblikket skrumpet ind, i det Anne og Bodil 
har fået ekstra travlt og holder pause.  
Imens står jeg Stand by, med flere støtter.  
  
Vil I gerne være med til at bakke op om bladet, og kan I 
ikke huske om I fik sendt en 50 er -100 kr. er det stadig 
let på mobilpay 22440023. eller til  
bank kontoen 6128 904097889.  
 
Alle kan være med til at skrive til bladet 
Lokalnytten@gmail.com  
                                                           
På redaktionens vegne – Karen Bækbøl Jørgensen 

Næste deadline 1. November 2020 

 
 

 



                                   

 

 

 
                                                           

                                       
                             

     Månedens tegning              
                          

 

     

                                              Bjarne Tholstrup         
       Karosseri – og glasskader 

      God lokal service 



                                   

 

       Tønningvej 9   
     8740 Brædstrup/ 7575 1650 
  

Gudstjenesteri Tønning 

Træden 

 
Gudstjeneste i Tønning kirke d. 13. september kl. 
11,00 
Høstgudstjeneste i Træden kirke d. 20 september kl. 
11,00 
Gudstjeneste i Tønning kirke d. 11. oktober kl. 
11,00 
Gudstjeneste i Træden kirke d. 25. oktober kl. 11,00 
Gudstjeneste Alle Helgen i Tønning kirke  
 
d. 1. november kl. 16,00 
Indsættelse af ny præst i Tønning kirke d. 8.Nov.  
Gudstjeneste i Træden kirke d. 15. november kl.19,00 
 
Arrangementer: 
Tirsdag den 15. september kl. 19,00 i Træden 
forsamlingshus  
menighedsrådsvalg.  Støt op om jeres menighedsråd, 
vær med til at præge arbejdet. 
Torsdag den 24. september i Træden kirke kl. 
19,30 
Fællessang: Septembers himmel er så blå 
v/Annette  og Thorkil          
 
                                                                               
Gudstjeneste Alle Helgen i Tønning kirke d. 1. 
november  kl. 16,00 
Indsættelse af ny præst i Tønning kirke d. 8. 
november 
Gudstjeneste i Træden kirke d. 15. november kl. 
19,00 
Onsdag den 28. oktober i Tønning kirke kl. 18,00 
 
Kend din kirke:  
efter en kort andagt vil Karen Bækbøl Jørgensen   
fortælle om kirkens historie. Der serveres et let 
måltid.  



                                   

 

På mhr. vegne Inga V P.  8 
             

 

 

              

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

          Orglet i Træden kirke har en særlig historie. 

Når der skal være valg til menighedsrådet Tirsdag d. 15 
September, så er det godt for interesserede, at vide 
noget om, hvad ansvaret er og hvor meget man kan gøre. 
Foruden at sørge for, at der altid er en præst, en 
kirketjener, en organist og en kirkesanger, så er det 
vigtigt, at tårnet bliver repareret efter lynnedslag, som 
i Underup kirke, at varmen fungere om vinteren, at orglet 
er til at spille på og til at holde ud at høre på. 
 
Den 10 Maj 1997 stod der i Horsens Folkeblad:  
  ” Nye toner i Trædens nye orgel”, 
      Om bygget for 600.000 kr. 
 ”Hvis kirkegængerne i  Træden kirke i morgen synes at 
orglet lyder anderledes end det plejer, så er det ikke 
helt forkert. 
Orglet er udbygget og renoveret, så det har 8 stemmer i 
stedet for 5, desuden har orglet fået pedaler, så 
organisten ikke kun skal bruge hænderne, men også 
fødderne til at spille med. Det betyder dels, at det kan 
spille kraftigere, men også at der er flere toner, både 
høje og dybe at vælge imellem. 
Orgelbyggeren siger: ” Et godt orgel kan sagtens holde i 
flere hundrede år”. 



                                   

 

Historien bag dette er, at MHR tog på den årlige 
busudflugt til 3 landsbykirker, der havde ønskeorglet, og 
jeg skulle spille på dem, så MHR. Kunne høre, hvor godt 
det lød.  
Første stop var i Aale, hvor der var 12 stemmer fordelt 
på 2 klaviaturer.  
Her kunne man spille en solomelodi på det ene klaviatur 
og et svagere akkompagnement på det andet.  
 
Vi gennemførte dette eksperiment og skulle så spise på 
Skovdal kro ved søen syd for Jelling. Midt under middagen 
fik pastor Parkov en ide. Han rejste sig begejstret : 
” Jeg ved hvor der er et brugt orgel til salg. Min 
jagtkammerat i Seden ved Odense skal have et nyt orgel i 
sin kirke, og det gamle er udmærket og koster kun 20.000 
kr. ”. 
Jeg så i ånden hvordan endnu et orgel uden pedal, skulle 
stå i vores kirke. Selvom jeg ikke var stedets organist, 
men ansat et andet sted, så vidste jeg at det ville blive 
svært at tiltrække en god organist til så lille et orgel, 
-men, det var jo altid et skridt på vej, at få det gamle 
orgel væk. Så vi besluttede straks ugen efter, at køre 
til Seden og prøve det. MHR købte det og fik det 
opstillet i kirken. Metalpiberne fra det gamle orgel, 
kunne man købe og Tønning Træden skole fik en skala på 8 
piber. Tønning Træden kirkers organistvikar klagede over 
at orgelet var for lavt, og så kom vor tømmer Knud 
Therkildsen med et træfundament og orgelbyggeren kom og 
løftede orglet op ovenpå det. Nu gik der et stykke tid, 
hvor man søgte ny organist til begge kirkerne, og man 
ville gerne have orglet i Træden ligeså godt, som det i 
Tønning.  
Formanden ringede til provst Lidegaard i Vinding og 
sagde:” Vi har brug for et lån på 1 mio. til udbygning af 
orglet”. Provsten svarede:” I må have fået storhedsvanvid 
derude i Træden, I kan få det halve”. Det viste sig at 
orgelbyggeren Bruno Christensen fra Therkelsbøl kunne 
udbygge det lille orgel fra 5 til 8 stemmer med pedal.  
Det kan nu spille kirken op til brusende indgangs og 
udgangs preludier ved bryllupper, og det passer godt til 
konfirmation og jul med Henning Jensens trompet. Begge 
orgler i vores område hører til nogen af de bedste 
landsbyorgler, det kan jeg sige, fordi jeg har spillet på 
rigtig mange. I Østerhåb er orglet på 32 stemmer og i Vor 
frelsers kirke er de 44 stemmer, men det største jeg har 
spillet på er i Sorgenfri kirke ved Lyngby, og der var 64 
stemmer. Det var temmelig overvældende. 
Jeg kan nu godt lide Tønning og Trædens orgler.  



                                   

 

Karenbj    

 
      
   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  Bjarne Bordings historie:    

 
Mit liv ved – i og på Gudenåen igennem 50 år. 
Jeg overtog gården ”Marens minde” i 1954. Jeg havde jord 
ned til åen, hvor jeg hver sommer havde 10 – 15 kvier 
gående ned i engen. 
Det var et stort arbejde, at holde indhegningen i orden, 
og jeg skulle også ned og se om dyrene havde det godt 
hver dag. 
Først på foråret var der et væld af engblommer, så jeg 
kunne forære buketter til damer i hele Træden. Der var 
også mange andre blomster, som den sjældne gøgeurt. Men i 
dag er der ingen kvier dernede og dermed næsten ingen 
blomster, da det er groet til i skidt. 
I tresserne havde min far en ruse ned i åen i et sving, 
hvor der hænger et stort træ ud over åen, og der er 2 
meter dybt vand. Vi fangede tit nogle krebs og ål. 
Da vore børn voksede op, lavede vi en tømmerflåde af 
olietønder og brædder, og vi legede Kontiki op og ned ad 
åen. Vi badede og sprang på hovedet nede i svinget, hvor 
der var dybt, og vi sejlede i vores kajak. 
Når det var sæson for kanosejlads, var der mange 
turister. Det var for det meste hyggelige folk. 
Der var også unge ballademagere med transister og bajere, 
som havde misforstået naturlivet.  



                                   

 

Engang var der nogen, der troede, at det var en 
campingplads, men så var det bare at råbe:” Pas på 
tyren”, så forsvandt de hurtigt.  
I dag er det mest familier med børn og hund i forstavnen 
og de forstår at se sig og nyde naturen.   
For mig er Gudenåen, turen fra Åstedbro til Ry.  
Vi har også sejlet stykket fra Ry til Silkeborg. 
Men i mine øjne er det alt for turistet,  med hjuldamper 
Hjejlen og hvad de nu hedder, og hujende ispindespisende 
folk. Det minder om en gammel oversminket dame! 
Før vi fik børn, sejlede Karen og jeg til Voervadsbro på 
én dag, og vi beundrede Vestbirksøerne, og Sølyst, og 
ikke mindst Vestbirk vandkraftværk. I 1924, blev 
Vandkraften lavet og senere gik der mode i solceller og 
store vindmøller. Lige som vi nu prøver at erstatte olie 
og kul med vind og sol, så fandt kloge folk ud af, at 
udnytte vandkraften, så den dengang kunne, som  i dag, -  
levere gratis lys og el, svarende til 5-600 husstande, 
der vil kunne dække behovet i Østbirk, eller 
TønningTræden. 
Allerede omkring 1888, drev vandkraften Vestbirk 
klædefabrik og beskæftigede 80 mennesker, som det  
højeste. Desværre brændte den i 1920 og så fik vi foruden 
elkraftværket, et fantastisk område med Vestbirk, Naldal 
og Bredvad søer, og dertil mange forskellige fiske – og 
fuglearter, som der er plancher om nede ved kraftværket.   
 
For 50 år siden, gik der et sjak på 5-6 mand, og holdt 
åløbet rent, med le og grødeopsamling. Senere sejlede der 
en lille båd, der slog grøden og åløbet rent til gavn for 
alle. Nu er det flere år siden, at der er gjort noget, så 
det kan være svært, at sejle igennem søerne. Der er da 
ellers vand nok til både fisk, elværk, kanosejlads og 
Dødeåen under broen. Når blot folk vil tænke sig om, og 
bruge vandet rigtigt. Min gode gamle nabo Ragnvald havde 
jeg en sommersøndag med ned og drikke kaffe og se mine 
flotte kælvekvier. Da kom der nogle fine kanoer sejlende, 
hvor kvinderne sad, som galionsfigurer topløse.Det var 
moderne det i de år. Ragnvald roste naturen og 
sagde:”Sikke nogle flotte og velformede yvere! Og hver 
tænkte sit. 
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      Tønning-Træden Friskoles nye skoleår.  
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
For mit eget vedkommende betød ferien i Danmark, at 
nye egne blev udforsket. Området omkring Løgstør med 
Frederik VII’s kanal (billedet) og Aggersborg (den 
største vikingeborg i Danmark), Roskilde med dens 
domkirke og vikingeskibe og flere andre steder.  
 
Jo, Danmark har da masser at byde på, når blot 
nysgerrigheden får lov at råde.  
Og netop nysgerrigheden - en af vores værdier på 
Friskolen - er en af de trædesten, vi går på hver dag.  
En trædesten, der skal udvide vores elevers horisont, 
give dem nye perspektiver, give dem lyst til at vide 
mere, lyst til at grave dybere, blive klogere, 
engagere sig. Det er det, som livet på Friskolen er 
med til at give. Læring gennem oplevelser og 
oplevelser gennem læring.  
Og sådan er vores årshjul på TTF skruet sammen. Den 
daglige undervisning erstattes fra tid til anden af 
andre former for undervisning. Og vi ser, at det 
rykker hos eleverne, når vi besøger en virksomhed, 
tager på skolebyttetur, rejser til udlandet eller 
lever i jernalderen i Vingsted. Både fællesskabet og 
fagligheden løftes af de mange oplevelser, som vores 
friskoleliv giver. Og vores fællesskab er 
fællesskabet, ligesom fællesskabet er nødvendigt for 
den enkelte.  



                                   

 

Sammen er vi gode. DET er friskoleliv på TTF. 
Vi har i år taget imod 16 nye elever i 0. klasse. 16 
børn, der er parate til at tage fat på skolelivet og 
lære at blive livsduelige individer - parate til alt 
det, der venter i livet. Vi glæder os over, at vi kan 
give børn et meningsfyldt børne- og skoleliv, der 
rækker ud over kun at lære at læse og regne, men at 
børnene oplever, at læring er mange ting. At læring 
kan bruges og skal bruges. For det er i brugen, vi 
udvikler os. Det er her, vi lærer noget om andre, om 
os selv, hvem vi er, og hvad vi kan for hinanden.  
Det er friskoleliv på TTF.  
Med ønsket om et dejligt efterår til jer alle.  
Thomas Kilsmark 
Skoleleder  
                                                 

                       

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

Fra børnehaven. 

Efter en dejlig, kølig - men tiltrængt sommerferie, - er 
vi så småt på vej tilbage og glæder os til at se gamle 
som nytilkomne børn og forældre. 
Vi er endelig ved at være i mål med renoveringen af 
“klubben”, - og vi glæder os til at tage den i brug. 
Hvorvidt der bliver en ibrugtagnings reception nu, - 
eller vi afventer og slår den sammen med børnehavens 25 
års fødselsdag d.1.10.20, ved jeg ikke i skrivende stund. 
Men helt sikkert er det, at vores lokaler skal have nye 
navne, - dem håber vi at finde i forbindelse med vores 
næste arbejdslørdag d.5.september. 
Før ferien blev vi ligesom hele verden hvirvlet i coronas 
hårde jerngreb, - og måtte tilpasse os en hel ny og 
anderledes hverdag, -hvor en masse restriktioner skulle 
overholdes, - ikke mindst omkring hygiejnen. En hverdag 
fyldt med angst og bekymring, - og hele tiden nye 
forholdsregler, - som gjorde hverdagen en kende 
anstrengende.  

Børnene blev inddelt i zoner med bestemte voksne, - stort 
set alt legetøj blev gemt væk og vores pædagogiske 
aktiviteter foregik ude fra stort set morgen til aften, -
tøjet i garderoberne skulle med hjem hver dag, madkasser 
og drikkedunke i køletasker, - afspritning, håndvask og 
vask af legetøj blev hverdag. 
Men da den første forskrækkelse og ikke mindst bekymring 
for, hvordan vi bedst muligt håndterer den nye hverdag, - 
så blev det faktisk til noget positivt på en lang række 
områder. 



                                   

 

 
 
 
 
 
Vores børn blev hurtigt supergode til at vaske hænder, 
hjælpe med at vaske legetøj, mega gode til at lege med 
“ingenting” andet end det naturen giver mulighed for, - 
børnenes selvhjulpenhed blev væsentlig bedre  og ikke 
mindst blev gruppedynamikken i de enkelte langt bedre og 
mindre konfliktfyldt end før coronaen. 
Forskellige fremmedord forsvandt stort set og børnenes 
evne til fordybelse blev markant bedre. 
Det har været så tankevækkende, at vi fra her efter 
sommerferien, dels ud fra et forsigtighedsprincip  for 
Covid 19 er her jo stadig, men ikke mindst med afsæt i 
vores positive observationer fra tiden før ferien, -
fortsætter med, at børnene er på bestemte stuer / zoner 
og med samme voksne i så lang tid af dagen som muligt og 
ude i så lang tid som muligt. 
Brenda, som jo snart har været her lige så mange år som 
børnehaven bliver, har valgt at gå på efterløn fra 
1.november. Der vil i den forbindelse blive holdt en 
lille afskedsreception, - helt i Brendas ånd, - d.9.10.20 
fra kl.14.30 - 17.30. Alle er hjertelig velkommen. De 
bedste hilsner 
Yrsa                                     
 



                                   

 

 
  

Troelstrupgade  en lun aften i Juni. 
Hvem sagde Gevalia? 

Vi har endelig oplevet det hyggelige fænomen, at blive 

befærdet med gående, cyklende, bilister på hyggetur, - men 

en lun aften i juni slog alligevel alle rekorder. 

Jeg hørte buldren i det fjerne. Arh, det var nok bare naboen. 

 

 

     

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Næh, det var det ikke. Da jeg endelig stikker hovedet ud af 

havedøren, sidder hunden i perfekt sit og stirrer op. Op på en 

himmel, der er helt dækket af en stor flot luftballon.. Og nu 

genkender jeg lyden. Lyden af en ballonskippers flamme, i et 

desperat  forsøg på at lige få opdrift nok, til at nå et godt 

sted at lande. Wuuussh, hen over naboens hæk. Klonk, 



                                   

 

ballonkurven rammer naboens brændestabel. Sko på og ud at 

kigge. Ballonkurven bærer ikke mindre end 10 passagerer 

( alle med mundbind, naturligvis), og de er i yderst skæv 

vinkel på vej til at lande lige på bakken. Det bliver en flot 

liggende landing på vejbanen, sådan næsten. Ja ok, halvt i 

grøften. Den flotte landing er der ingen billeder af, for vi 

ilede jo til for at se om de klarede den. Så kom vi i tanke om 

det med afstanden, og knipsede løs i stedet. 

Og pludselig var der hektisk aktivitet og en sværm af 

følgebiler fyldt med ballonpassagerernes oplevelseshungrende 

husstande. Det var mere drama end min coronaisolerede og 

hjemmearbejdende hjerne kunne rumme, så jeg lod 

ballonfolkene passe sig selv. 

En god time senere var alt roligt igen.  

Lene Lund , Kirstinelundsvej 1 

                                                                     

    
 

   Skal du holde fest? 

Træden Forsamlingshus 

En nærliggende mulighed 
  

 



                                   

 

Jeg har inviteret en  Ny beboer i Tønning-Træden. 

Lotte Bille Glæsel til at fortælle om sit store engagement med børnekor,  

og da der dels i Brædstrup skole og kirke og på Tønning Træden friskole er en 

gammel tradition for korsang, som der bakkes mere op om på flere klassetrin, 

- er det på sin plads, at få de sidste nye tiltag med i bladet. 

 

 Mini-portræt og lidt om kor for børn. 

Mit navn er Lotte Bille Glæsel. Jeg bor i 

Tønning sammen med Marinus og har gjort det 

i to år.  

Det er mit indtryk, at der er rigtig mange gode 

tiltag og arrangementer i Tønning-Træden. Jeg 

vil meget gerne være en aktiv del af lokal-livet, 

men bliver ofte forhindret pga. mine skæve 

arbejdstider. Forhåbentlig bliver det bedre på et 

tidspunkt. 

Jeg er kandidat i både kirkemusik og kor- og 

orkesterledelse. Og til daglig arbejder jeg som 

organist og korleder ved Sønderbro kirke i Horsens. Derudover er jeg leder af 

Esbjerg Koncertkor og underviser i klaver og orgel. 

Før jeg flyttede til denne smukke egn med de mange, skønne søer, var jeg 

domkantor i Ribe, 2. organist ved Domkirken og Sct. Catharinæ kirke samt 

lærer på Løgumkloster kirkemusikskole. Dette indebar bl.a. ledelsen af 6 kor: 

børnekor, pigekor, kammerkor, søndagskor, vokalensemble og koncertkor. Mit 

liv var fyldt med musik og sang med udgangspunkt i klassiske musik. 

Nu har mit arbejdsliv taget en drejning i en helt anden retning. Ganske vist 

beskæftiger jeg mig stadig som organist og korleder, men kirken og sognet i 

Sønderbro er meget anderledes end det, jeg kommer fra. Og jeg er begyndt at 

snuse til den rytmiske musik. 

Sønderbro sogn er et multikulturelt og socialt bredt sammensat område. På 

den nærmeste skole har 75 % af eleverne anden etnisk herkomst.  

Ved Sønderbro kirke har jeg sammen med en lærer på den lokale skole 

oprettet et børnekor, som selvfølgelig afspejler skolens elevsammensætning. I 



                                   

 

koret synger børn med mange forskellige trosretninger. Såvel kristne, 

muslimer, katolikker m. fl. finder sammen i fællessangen. Der synges sange 

og salmer, verdsligt og kirkeligt i en skøn blanding, og vi oplever ikke 

problemer med gensidig accept og respekt. Tværtimod, vi får nogle fantastiske 

snakke og opnår indblik og forståelse i hinandens tro og hverdag. 

I Horsens Provsti, som Tønning-Træden og Brædstrup hører ind under, er der 

taget initiativ til et 3-årigt projekt med overskriften “Himmelske Rytmer” - et 

tilbud til 10-13-årige om at deltage i rytmisk sang i Folkekirkeligt regi.  

Her sidder jeg i styregruppen sammen med bl.a. Helle Degn fra Brædstrup. 

Og det hele styres med kyndig hånd af projektleder Anne Louise Krogh, der 

sammen med sit band laver workshops i hele provstiet med nyskrevne 

salmer/sange for børn.  

Og vigtigst af alt, musikerne kommer til Brædstrup kirke d. 17. 

september kl. 16, hvor alle sangglade børn mellem 10 og 13 er meget 

velkomne. Det er ganske gratis. 

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

Hvad er Himmelske rytmer? 

HIMMELSKE RYTMER er et 2,5 årigt provstiprojekt, der har til formål at styrke 

rytmisk musik i kirken for de 10-13 årige. Det er et tilbud skræddersyet til de 

børn som er for store til spaghetti-gudstjenesterne og endnu ikke går til 

konfirmationsforberedelse.  Projektet er pt. ved at implementeres lokalt i de 

enkelte kirker i provstiet.  
Himmelske rytmer vil d. 17/9 besøge Brædstrup Kirke, og sørge for en festlig 

og energigivende eftermiddagsstund med alle de børn der møder op. 

  
 
Helt kort er Himmelske rytmer: 
Et eftermiddags-musik/sang event i kirken med efterfølgende samvær/lidt 

hygge. 
Musikerne er Henriette Krogh på percussion, Nikolaj Pindstrup på bas og 

Anne Louise Krogh på klaver og sang. 



                                   

 

Man behøver som barn ikke komme med andet end LYST TIL AT SYNGE og 

være sammen med andre jævnaldrende, og man binder sig ikke til andet end 

den time, det varer, og så er det gratis. 

 Sangene vi bruger kommer fra Himmelske Rytmer projektet. Børnene synger 

og danser med bandet og har hænderne fri, da sangteksterne vises på kirkens 

væg, og vi skal bruge kroppen med bodypercussion . 

                                           
                 
 
 
     
 

                     
   

 

                                                              

 
 

    
  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sådan her lød indbydelsen  
 



                                   

 

       fra Jackie Houl Nielsen, 10 juni. 
 
       ” Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, 
foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer 
i Tønning-Træden området, til et koordinerings og 
udviklingsmøde. Formålet med mødet er at se på 
arrangementer og aktiviteter i området. 
 
Giver det mening at sammenlægge noget? 
Kan vi gøre noget for at formidle aktiviteterne bedre til 
områdets beboere? 
Kan vi koordinere kalendre og samle det på Tønning-
Trædens hjemmeside ? 
 
I Lokalrådet tænker vi, at vi kan give mødet et løft, 
hvis vi sætter os sammen og kigger på det. Så mød op til 
rundstykker, kaffe og sprit. Hvis du har mulighed for at 
komme, men har noget input,så kontakt et lokalrådsmedlem.  
Vel mødt på Tønning Træden friskole Lørdag den 20 Juni 
kl. 9.00”. 
 
og efter mødet kom referatet fra: 
 
                 Morten Planch: 
 
 ”Gammelstrup, Troelstrup, Tønning & Træden-Super, 
kalender og synenergi.   
Møde i dag, med over 30 arrangementer og udvikling. 
Lokalmødet får samlet op og får det hele med, 
med masser af ideer, muligheder for samtænkning og 
udvikling.  
 
Lokalsamfundet får samlet op og får det hele med.”  
 
 
 
 
 
 



                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 Fælles Foreningsmøde i en tid med afstand. 
 Friskolen har heldigvis slået et telt op på boldbanen. 
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Held i uheld. 
Der var planlagt en en tur til Oslo med flyver fra 
Kastrup. 
Jeg skulle besøge vores søn, som lige var flyttet til 
en lejlighed på Bogstadveien i Oslo. Det blev 
Norwegien flyselskab, som var det billigste, og jeg 
var i god tid i lufthavnen, så op på rejseplanen, at 
Oslo afgang kl. 14.00 var gate 4, og der satte jeg mig 
indtil vi blev kaldt hen og skulle gå ombord. Da jeg 
stod i en lang kø, varede det lidt inden jeg kunne 
vise min billet, og så kom chokket” - 
Damen så på mig:” Dette er ikke Norwegien fly, det er 
SAS. Du må gå ud i hallen”. Ude i hallen stod ganske 
rigtigt at der var to flyafgange på samme tid til Oslo 
og Norwegien gate var nr. 47. Nu var gode råd dyre,- 
hvordan skulle jeg gå så langt, og så nå det til 
tiden?  
Pludselig fik jeg øje på en travl pige, der havde 
afleveret en pakke i kiosken og steg på en flybil. 
Inden hun nåede derhen, fik jeg spurgt 
:”Hvordan kommer man ud til gate 47? 
Hun var meget hurtig i opfattelsen.”Hop op ”, sagde 
hun, jeg skal den vej, og så kørte hun så stærkt, som 
man kan der, hvor folk vader rundt. Ja, hun dyttede og 
blev helt tændt på opgaven. ” Jeg tror vi når det”, 
sagde hun på et tidspunkt, hvor farten var kommet 
ekstra op, og folk sprang til side.  
Ved gate 47, var de endnu en kunde, der skulle vise 
billet,- så ingen lagde mærke til, at jeg pludselig 
stod i køen, og meget taknemlig vinkede jeg farvel til 
min chauffør på flybilen. 
Karen Bækbøl Trædenvej 22. 
 
 
            
 

  En historie om en stjålen cykel. 
 



                                   

 

Mange kender til, at få sin cykel stjålet, lige meget 
hvor godt den er låst og måske især, hvis den ser ny 
og godt ud, så kan det ske. 
Leif Andersen i Tønning ST. er ofte i KBH. med 
Lisbeth, og de bruger at cykle rundt i hovedstaden. 
Leif kom til den station, hvor cyklen plejer at være 
klar, men - en dag var den væk ! Ærgerligt tænkte 
Leif, men jeg har jo en gammel i Lille Tønning, den 
flytter jeg  over til hovedstaden. Da han nu kom med 
den, ville han jo sætte den der, hvor den gamle 
plejede at stå,-  og så stod den der: 
På bagagebæreren lå der denne seddel,  
som er fra NO NAME.l 

 
 
 
 
 
 



                                   

 

En mobiltelefon blev væk ! 
Vi var i vores sommerhus i As, og hilste på Marianne 
Troelsgaard og hendes mor, som lige kom forbi og 
nikkede. 
Kort efter fik vi en opringning fra en ukendt dame, 
der fortalte at hun stod ude i Hvide Sande og havde 
fundet en taske med en mobiltelefon, men hvem var 
ejeren? Derfor prøvede hun vores nr. Nu vidste vi at 
Ingrid Troldborg var på tur med Edith Bødtger ved 
Vestkysten,- men måske vidste Marianne noget mere, 
så vi gik de få huse længere hen, og forelagde dem 
sagen. Vi var enige om, at få ringet til Ingrid,-men 
hvem havde hendes mobilnr.?  Marianne mente at 
Kenneth havde det,- og han mente at Bo måtte have 
det. Det blev Bo vi fik det af, hvorpå Ingrid fik 
vores besked og Edith fik aftalt med damen, hvor hun 
kunne få sin taske,- for den var jo væk, dengang hun 
kom tilbage og ledte. 
Har du andre muntre historier,  
så skriv ind til Lokalnytten@gmail.com  Karen Bj. 
Trædenvej 22 
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 Skal dit barn være en del af os? 
Vi har rammerne og et 
værdigrundlag der allerede har 
bevist, at det tilsammen 
udvikler glade, velfungerende 
børn. Børn der har respekt for 
hinanden, for naturen, for 
dyrene. 
Vores lille bondegård ligger i 
Slagballe lidt uden for 
Brædstrup. Vi er omgivet af 
natur.Vi er sammen med heste, 
grise, kaniner, geder, høns og 
kat. Vi dyrker masser af frugt 
og grønsager og laver dejlig mad 
hver dag, som vi spiser sammen. 
Vi har tid og overskud til det enkelte barn. 
Læs mere på vores  
 hjemmeside www.melissasbondegaard.dk eller følg os på facebook 

 K a l e n d e r 

http://www.melissasbondegaard.dk/


                                   

 

 

  September                                                                                                

d.13  Gudstjeneste i Tønning kirke kl. 11 

d.15  Valg til Menighedsrådet kl. 19 i forsamlingshuset 

d. 20  Høst Gudstjeneste i Træden kirke  kl. 11 

d. 24  Fællessangaften i Træden kirke v/Annette og Thorkil 

  Oktober  

d. 11  Gudstjeneste i Tønning kirke kl. 11 

d. 25  Gudstjeneste i Træden kirke  kl. 11 

d. 28   En kort andagt -fortælling:”Kend din kirke” kl. 18 

Tønning kirke v/ Karen Bækbøl -derefter serveres et let måltid  

November: 

d.1 Aller Helgen gudstjeneste i Tønning kl. 16.00 

d. 8 Gudstjeneste i Tønning kirke kl. 11 

d.15 Gudstjeneste i Træden kirke kl. 11 

Forsidefoto: Karen Bækbøl – Addit vandværkskilde og sø 

Skriv til email:        Lokalnytten@gmail.com  deadline 1 Nov. 

Red. Karen Bækbøl Lokalnytten@gmail.com Red./Annoncer 

 Annette Johansen  hhj-aj@hotmail.com      kasser 
  

Tryk: Infosign 7575 3738  opslagstal 348 

 

 
Annoncering: 1/2 side 950 kr. -1/4 side 600 kr. sort/hvid 4 stk. pr.år 

mailto:Lokalnytten@gmail.com
mailto:Lokalnytten@gmail.com
mailto:hhj-aj@hotmail.com


                                   

 

 Farver 1/2 side 1400 kr.- 1/4 side- 900 kr.  4 stk. pr. År 

 

        

  

  
    

 
   BØGBALLE GÅRD 
   Bøgballevej 2 
   8740 Brædstrup 
   tlf. 2095 4116 
 

  

 friske æg i stalddørssalg 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


