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redaktionen
Så blev det igen tid til årets sidste nummer af Lokalnytten. Lokalrådet
har haft deres årlige generalforsamling med nyt fra de forskellige
foreninger. Hvor er det dejligt at se så meget engagement i området.
Generelt kan man også se i bladet at vandet løber og hver en sten bliver
vendt mens der fortsat skal spises og danses.
Dele af redaktionen af været på et interessant virksomhedsbesøg på den
nye hønsestald på Bøgballegård.
Julen nærmer sig med hastige skridt og det bliver spændende at se om
november måneds sne og frost når at komme tilbage til også at pryde
December måned.
Vi vil her på redaktionen gerne ønske alle en glædelig Jul og et godt
Nytår.
hd, mh, uj

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

De næste deadlines er: 1. februar 2017

1. maj 2017 – 1. august 2017 – 1. november 2017
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Opråb !
Vil I hjælpe os igen i 2017 med at få økonomien i Lokalnytten til at
hænge sammen. Vi kører igen i år med et underskud, så hvis vi skal
fortsætte med at udkomme 4 gange om året, er vi nødt til at bede om
jeres hjælp.
4 blade om året koster ca. 100 kr per husstand, så derfor beder vi jer om
at indsætte :

100 kr.
på kontonummer 6128 9040974889

På forhånd tak
red

*******************
Strikkecafé
Hver torsdag i ulige uger - minus ferier.
Kl. 19-21
Hos Inga, Gyden 2B i Træden.
Alle er velkomne!
Mette og Inga (tlf. 6093-9396)
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Nyt fra lokalrådet
- Generalforsamling og nyt fra foreningerne
Den 25 oktober blev Lokalrådets årlige generalforsamling afholdt –
over 25 deltagere. Det var dejligt med den fine opbakning.
Forsamlingshuset:
Indvendig maling af forsamlingshuset, Træden Market afholdt med fin
deltagelse, derudover har der været samarbejde med købmandscafeen
hen over året.
Menighedsrådet:
Nyt pastorat bestående af Brædstrup, Tønning, Træden, Grædstrup og
Sønder Vissing. Graverkontor er nu færdigt (kan lånes til
bestyrelsesmøder af lokale foreninger ved henvendelse til
menighedsrådet). Lysanlæg i begge kirker er blevet etableret.
Menighedsrådet har et mål om at blive mere synlige i samarbejdet med
lokale foreninger (deltagelse i landsbyfesten, koncerter) – der er ønske
om at udvide dette samarbejde yderlige fremover.
Friskolen:
Store temaer - ny skoleleder, byggeri – udvidelse i 2017. Næsten fyldt
op på alle trin totalt 170 elever – så det ser rigtig fornuftigt ud.
Købmandscafeen:
Ad hoc. Fredagscafeer er startet op med deltager of over 90 personer.
Der er desuden rejst 170 000 fra fonde til en udvidelse af
forsamlingshuset. Mange ideer er afprøves og udvikles….
Alle er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøder og melde sig til
frivilliglisten.
Vandværket:
Ny vandforsyningsplan – forsyningspligt til nye kunder. Vandkvalitet er
fin.
Fortsættes...
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Strikke cafe’en:
6-9 deltage – man dukker bare op.
Fællesspisninger i Træden forsamlingshus:
Kører godt, 20 til 40 deltagere per gang.
Husmorforeningen:
Foreningen er nu modnet – med aktive medlemmer - Lady's night,
diverse foredrag, danseaften, modeshow.
Vandkraftens venner:
Et netværk med deltagere fra Brædstrup, Tønning/Træden, Østbirk,
Vestbirk, Nim der har til formål at understøtte via lokal forankring et
(måske) kommende oplevelsescenter ved Vestbirk Vandkraftværk. På
den korte bane er det en fin mulighed for at udvikle samarbejde med
f.eks. Vestbirk – a la - ungdomsklub, forskellige arrangementer og
foreninger.
Idrætsforeningen:
Kører på relativt lavt blus - et fodboldhold, to gymnastikhold, et volley
hold, derudover er der mulighed for at leje badmintonbaner (der er
ledige tider). Økonomien er ok.
Udfordring – frivillige hjælpere.
Landsbyerne sommerfest:
Lille overskud. Sommerfest til næste år afholdes anden weekend i Juli
Musikforeningen:
Det planlægges at have første udgave af Træden Winter Folk Festival i
Feb. 2017.
Landsbyrådet beretning:
Mødes ca 6 gange området:
Projekter aktiviteter gennemført: To borgermøder vedr. ideer til vores
lokalområde – vi har +90 ideer i banken.
Fået midler fra landsbyrådet i Horsens Kommune til Bænke, infoskabe i
Tønning og Træden, Oprensning af vandhullet i Troelstrup, Lysanlæg
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til f.eks. Revyen, fodboldmål.
Der laves pt en ansøgning til at blive årets landsby i Danmark –
Horsens Kommune har indstillet os til deltagelsen.
Hjemmesiden er lanceret og vi har nu et team på ca. 5 personer til
udvikling af denne.
Forbedret trafiksikkerhed – cyklister fra Træden til Friskolen: Vej og
Trafik i Horsens kommune har udarbejdet et oplæg, der nu er til
godkendelse hos Politiet.
Fremtidige tiltag:
Fortsætter borgermøder vedr. generering af ideer og igangsætning af
nye tiltag. Der arbejdes også på at få flyttet den genfundne sten, en
Multibane og et skiltelaug.
Derudover vil vi arbejde på at se på mulige synergier med f.eks.
Vestbirk.
Horsens Landsbyråd: Fortsætter: Morten Planck. Nye medlemmer:
Rune Hindsgaul og Peter Thomadsen.
Regnskab: Godkendt.
Valg til Lokalrådet: Peter Thomadsen, Morten Planck, Rune Hindsgaul
Mikkelsen, Ole Hjerrild Johansen.
Suppleanter: Anders Madsen, Kristoffer Quist, Lars Kofod
Christoffersen.
Revisor: Knud Thyregod Madsen
Ideer, noter og dialog punkter der kom op under mødet:
Byttecentral for bøger (evt. bogskab).
Husk og slå arrangementer op på infotavlerne i Tønning og Træden.
Fællesnavn for området (Tønning/Træden/Troelstrup/Gammelstrup) –
skal det fortsætte med at være Tønning/Træden – eller skal det være
Trømmelstrup eller noget helt andet. Lokalrådet vil vende tilbage med
et forslag til en proces omkring dette.
Husk at melde datoer for arrangementer til lokalnytten (så sikres det at
der ikke er overlap).
Husk vi har projektor og lydudstyr i forsamlingshuset til foredrag mm.
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Lidt nyt fra Træden Gammelstrup Vandværk
Mange forbrugere opdagede nok at vandforsyningen var noget ustabil
søndag den 23. oktober.
Midt på eftermiddagen blev der brugt så meget vand at pumpen på
værket ikke kunne følge med og alt tydede på et større brud. Der blev
brugt mere vand end der normalt gør i hele Tønning-TrædenGammelstrup området når vi bruger mest vand.
Det var ikke noget lille brud da der løb ca. 100 liter ud i minuttet.
Bestyrelsen på vandværket måtte derfor ud og lede, men det var ikke
nogen let opgave da alt var meget vådt, og det begyndte at blive mørkt.
Bruddet var så stort at man måske kunne se det når man kom forbi, med
mindre det var inde i en bygning el.
Det var en kold og våd fornøjelse, men omkring midnat havde vi fået
lokaliseret bruddet til en ejendom på Smedebakken i Tønning. Det var i
nogle gamle rør som ejeren ikke vidste noget om.
Dagen efter havde vi et endnu et brud som følge af søndagens store
brud. Denne gang på stien ved Kokvrøvlvej.
I år bliver der ikke sendt aflæsningskort ud som normalt. I år vil vi i
bestyrelsen selv komme rundt til samtlige forbrugere og læse af.
Dette gør vi bla. som forsøg på at få alle aflæsninger færdige til rette
tid. De seneste par år har vi sendt mange rykkere ud for at få de sidste
aflæsninger i hus. Nogle glemmer at få læst af og sendt kortet retur,
andre får det slet ikke gjort og det er heller ikke alle der har modtaget
dem med posten.
Det kræver en del administration og det koster både i porto og
rykkergebyr.
Så tag godt i mod os når vi kommer og banker på ☺
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Nyt fra Købmandscafeen
Købmandscafeen har holdt vores første generalforsamling, svært at
forstå at der er gået et helt år nu. Vi havde en rigtig hyggelig aften, der
udover almindelig generalforsamling bød på ølsmagning. Den nye
bestyrelse består af Hannah Hedevang formand, Camma Leth
næstformand, Henriette Kragelund kasserer, bestyrelsesmedlemmer
Henning Kjempenes og Martin Lund Dupont. Sara Qvist-Nielsen og
Mikkel Bolding er suppleanter.
Fredag den 28/10 havde vi åben i cafeen, hvor der blev serveret
æblekage og cookies. Brian Hedevang, Sara Qvist-Nielsen og Henning
Kjempenes havde torsdag aften bagt cookies og kogt æblegrød af æbler
der var doneret fra de lokale.
Fredag kunne man også nyde æblemost som Lissy og Henning havde
doneret. Rigtig mange hyggede sig den eftermiddag i cafeen. Dejligt at
der kommer gæster fra Gammelstrup, Troelstrup, Tønning, Træden og
Brædstrup. Det er så dejligt at opleve at der stadig er opbakning til
vores cafe. Vi glæder os til at lave endnu flere arrangementer i år 2017.
Hold øje med os på facebook, hjemmeside og skiltning i området.

*************************
Hjemmesiden
Vi skal have den nye hjemmeside i gang. For at sikre et stabil og
dynamisk flow, skal vi optimalt være et helt korps til at opdatere den.
Fx kan én stå for kalender, én eller to for nyheder, en for upload af
billeder, én for opdatering af erhvervsdrivende osv.
En del har meldt sig allerede, men vi vil gerne være flere! Send en mail
til Stinne Caspersen på frucaspersen@gmail.com, og modtag en
invitation til introduktionsaften
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Fællesspisning
Der er mange måder at lave fællesspisning. Nogle steder skiftes man fx
til at lave mad til alle dem, der er tilmeldt ordningen. Vi har valgt en
version, som kræver mindst mulig administration: Ingen fælles indkøb,
ingen tilmelding, ingen binding - og når alle tager en ret mad med, er
der altid nok, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.
Hvert halve år finder vi egnede datoer sammen med den person i
Beboerforeningen, der står for udlejning af forsamlingshuset. Torsdage
er som regel rengøringsdag og fredag er der ofte udlejninger, så vi
vælger datoer, der ruller over de øvrige hverdage, så flest mulige kan
finde en eller flere aftener, der kan passes ind i forhold til andre
aktiviteter.
De første år satte vi skilte ud i forvejen, men det tog tid og passede ikke
altid ind i planlægningen. Nu annonceres datoerne her i Lokalnytten, på
Facebooksiden Tønning-Træden -Gammelstrup-Troelstrup og
forhåbentlig snart også på www.tønning-træden.dk
Man kan også sende en besked til
traedenforsamlingshus@gmail.com
hvis man vil have en påmindelse i mailboksen et par dage inden næste
fællesspisning.
Flere gange har der været lagt møder i forlængelse af fællesspisninger,
fx Lokalrådsmøder og menighedsmøder. Vi synes, at det er en god idé,
fordi det giver mulighed for at reducere antallet af aftener, man skal af
huse. Naturligvis er forudsætningen, at alle er velkomne til kun at
deltage i spisningen eller det efterfølgende arrangement. Skulle nogen
have lyst til at arrangere en filmaften/foredragsaften/musikaften eller
andet, så tænk gerne fællesspisningerne ind som optakt og send os en
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mail, så vi kan koordinere annonceringen.
Vi er som regel omkring 20-30 deltagere, incl. en masse børn. Og det er
vigtigt at sige, at fællesspisningen ikke er en lukket klub. Nogen er med
hver gang, andre en gang eller to. Vi glæder os, når folk der ikke har
været med før, dukker op og ser hvad det går ud på.
Og så vil vi gerne opfordre til, at det fælles også gælder
klargøringen forud for spisningen. Meld derfor gerne ind, når en
fællesspisning står for døren, hvis I kan møde en halv time før og sætte
borde og stole op, tænde vaskemaskine etc. Det behøver bare at være to
personer pr. gang.
Vel mødt!
Camma (tlf.5056 -3163) og Mette (tlf. 3012-3188)

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

Hvor skal stenen stå?
Tony Buch har doneret den store sten, som står ved siden af Tønningvej
til lokalsamfundet. Stort tak for det!
Vi har også fået penge til at flytte den. Derfor også tak til Landsbyrådet
i Horsens Kommune herfra. Men hvor skal stenen flyttes hen?
Skal den stå som blikfang ved forsamlingshuset i Træden - eller ved
cykelstien i Lille Tønning ?
Skal den ligge ved dammen i Troelsstrup, så børnene kan klatre på den
St. Hans aften?
Vi holder møde 6. december kl. 19 i Forsamlingshuset i Træden, hvor
vi nedsætter et stenudvalg. Alle er velkomne til at deltage med
meninger og gode ideer.
Med venlig hilsen
Jochen Meyer på vegne af Lokalrådet
mobil 23 25 28 64; jochenholm@gmail.com
11

Hvorfor vi fik lov til at bygge
”Det lille kirkehus” i Træden

På lokalrådets generalforsamling blev der nævnt, at flere foreningers
bestyrelser kunne lægge billet ind, om det var muligt, at holde møder i
Det lille kirkehus. Derved kom jeg til at tænke tilbage, til dengang huset
endnu lå på tegnebrættet.
Da Tønning Træden menighedsråd i 2013 havde indsendt de
nødvendige tegninger og ansøgninger først til provsti og derefter til
Horsens kommune, - gik der igen en rum tid, inden vi fik svar tilbage.
Det var fordi vi skulle have dispensation!
Anledningen var, at Træden kirke ville bygge et præste og –
graverkontor på et GRØNT areal ved parkeringspladsen. Horsens
kommune sendte deres overvejelser:
Det lå jo tæt ved skoven og der kunne være mulighed for en forekomst
a f : stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, markfirben,

odder, langøret, trold-,brun-,vand-,dam-,og syd -flagermus,
Så der var mange, der skulle spørges først og give deres samtykke. En
dispensation blev dog givet, med den begrundelse, at et præstegraverkontor ved en landsbykirke, måtte anses for samfundsnødvendigt.
Man mente ikke at huset, der var så lille kunne beskadige eller
ødelægge yngle- eller rastområde for disse dyr.
Vi, der dengang sad i menighedsrådet, åndede lettet op, men der skulle
komme en mulig forhindring før igangsættelsen. Ved første spadestik
støtte man på en middelaldergrav og arkæolog ved Horsens museum
kom ud.
Det var helt sikkert noget jord med rester fra en middelaldergrav år
1500, men arkæologen skulle lige på 3 ugers ferie.
Imens flyttede man placeringen af huset, så der ikke kom flere
udfordringer.
Vi fik også drejet huset en halv omgang med vinduet udad, så nu kan vi
sidde derinde og kigge ud på alle de spidssnudede, langørede, mark,
dam, trold - firben og flagermus og måske en odder, som siger: ”OK vi
skal nok komme udenom det lille hus”.
Karen Bækbøl
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På besøg på Bøgballegård
For nogle måneder siden begyndte der at ske mystiske tin nede i svinget
ved nattergalemosen. Store maskiner brummede og regerede, flyttede
jord og løftede tunge elementer, og hen over de efterfølgende uger
rejste sig et stort hus. Hvad søren . . . ?
Så begyndte der at sive oplysninger rundt i samfundet, - det var noget
med høns og æg, der kom en artikel i avisen om, at der skulle være et
økologisk hønseri dernede ved den gamle borgmesters, og det var da
vist et barnebarn.
Det måtte Lokalnytten ned og se nærmere på. Vi blev inviteret til at se
det store nye anlæg og høre nærmere om, hvad og hvordan det skulle
udvikle sig.
Peter Bentholm Ritter er 25 år og er i gang med at etablere en stor
økologisk ægproduktion på sin bedstefars ejendom, som han overtog for
1½ år siden. På det tidspunkt gik han i gang med at omlægge jorden til
økologisk drift. Det kræver omfattende viden om regler for
miljøgodkendelse, og det tager tre år at blive anerkendt som fuldt
økologisk, men allerede her efter godt et år, er gården i
omlægningsstatus, dvs. at produkterne kan sælges som økologiske.
For at en produktion kan godkendes som økologisk, skal hver høre have
adgang til 4m2 udeareal, og når der skal bo 30.000 høns i det nye hus
på Bøgballegård, betyder det, at 12 ha skal udlægges som hønsejord, og
60% af arealet skal være beplantet. Her er det planen at der skal plantes
æble-, pærer og blommetræer og røde og hvide hyldblomst. Dvs. at der
rundt om gården bliver anlagt en frugtplantage, og det betyder, at der på
længere sigt bliver en ganske stor frugtplantage. Peter kalkulerer osse
Fortsættes...
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med at der efter nogle år vil være en betragtelig produktion af frugt og
bær. Gødningen af jorden i frugtplantagen sørger hønsene for – ganske
gratis.
Hvad får en ung mand som Peter til at slå sig ned på landet med så
storslået et projekt? Peter og hans mormor fortæller, hvordan Peter helt
fra ganske lille dreng har sagt, at han ville have morfars gård, når han
blev stor. Han har gennem hele sin opvækst opholdt sig i lange tider hos
sine bedsteforældre, når ferier og fritid gjorde det muligt for ham, og
han har målrettet uddannet sig til at kunne overtage Bedstefars gård.
Peter har gået i skole i Lund til 7.kl., derpå med familien i Göteborg, så
et år på efterskole ved Kalundborg, handelsstudent fra Niels Brock i
København og siden uddannelse som landmand fra Vejlby
Landbrugsskole. Landmandsuddannelsen er siden blevet suppleret med
3 halvårs kurser som produktionsleder, virksomhedsleder og
agrarøkonom.
Efter en kop formiddagskaffe i køkkenet skulle vi ud og se på anlægget.
Det er kæmpestort, man taber næsten pusten, og mens Peter fortæller og
forklarer, kan vi tage herlighederne i øjesyn. Supermoderne og
højteknologiske forhold til de kommende beboere, mørke reder,
foderbånd og vandnipler, sovepinde, som hønsene enten skal flyve op
til eller bestige ad en fin lille trappe, bånd til æggene, som føres
nænsomt gennem huset ud til pakkerummet, hvor de lægges i bakker og
løftes op på paller til videre transport. Hele ægpakningen foregår uden
menneskelig indgriben, men i pakkerummet står æggemanden og våger
nøje over, at alt er i orden og sorterer snavsede æg og knækæg fra, så
der bliver leveret et førsteklasses produkt.
Det første hold høns bliver sat ind i husene i midten af december, og så
er der ikke fri adgang til husene. Man er nødt til at være streng for ikke
at risikere sygdomme i besætningen. Her er det største problem den
periodevise invadering af kæmpeflokke af måger, hvor man kan
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risikere, at de medbringer fugleinfluenza eller salmonella. For at holde
måger ude af området regner Peter med at opsætte rovfugleattrapper,
ligesom der selvfølgelig skal hegnes for Mikkel Ræv med et snedigt
hegn, som han ikke kan gennemskue.
Hvordan kan et enkelt menneske overkomme hel denne produktion?
Det kan han heller ikke, han skal have mindst en person i arbejde på
gården. Og da vi spørger, om ikke der bliver brug for store skolebørn til
mindre opgaver, er svaret ja. Der er allerede et par stykker, som
kommer og går til hånde. Og når hele produktionen er udbygget med
frugtplantage og gårdbutik, skal der nok blive brug for vakse børn til at
hjælpe.
Det bliver nogle spændende år, der kommer. Og vi ønsker alt muligt
held og lykke for den kommende virksomhed og dens ophavsmand
Peter Ritter.
Olav Rasmussen og Anne UJ
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Nyt fra TTF
"Hvert år sine overraskelser!" - må vist være valgsproget her hos os på
Tønning-Træden Friskole & Børnehave. I år var overraskelsen, at
skoleleder Kristian Dissing i oktober måned rykkede til Gødvad skole
ved Silkeborg. Det blev vi alle kede af, både elever, forældre og
personale. Vi har været rigtig glade for Kristian og hans gode, lune
måde at være leder på.Tak til Kristian fra alle os og god vind i
Silkeborg.
Og hvem er så blevet den nye leder? 15. november var der
ekstraordinær generalforsamling på skolen og ca. 70 var mødt op for at
høre bestyrelsens indstilling af ny skoleleder. Her blev det afsløret, at
skolelederen pr. 1. januar 2017 hedder Thomas Kilsmark. Og hvis det
lyder bekendt, er det rigtigt. Thomas har været her før. Stor var
begejstringen hos de fremmødte og et af spørgsmålene fra forsamlingen
var: "Kan man så tale om 'den genfundne skoleleder'?" Vi siger
velkommen til Thomas, og vi glæder os til samarbejdet.
I overgangsfasen mellem de to skoleledere, har vi kun mødt stor
opbakning og tillid til de ændringer og omlægninger, det har medført.
Ændringer tillige med en del sygdom, har også krævet fantasi og
fleksibilitet i husene for at få bundet enderne sammen. Dejligt, når alle
hjælper og det lykkes.
Som Kristian skrev i sidste nummer af Lokalnytten, så har vore tre huse
- børnehaven, Børneboligen og friskolen - nået en god og stærk
størrelse. Det betyder også, at bestyrelsen har besluttet at gøre noget ved
de fysiske rammer. 2017 bliver året, hvor vi skal have gang i byggeriet.
Byggeudvalg og forældre med teknisk kunnen har allerede stukket
hovedernesammen, og kigger nu på de mulige løsninger.
Så alt i alt: Endnu et spændende år venter forude for friskolen og
børnehaven - herude på landet - midt mellem Tønning og Træden.
Godt nytår til alle.
/Dorthe Pors - p.t. skoleleder TTF
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Nyt fra Tønning / Træden menighedsråd.
Hvad er det der gør jul til noget særligt ,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting , når stjernen lyser mat?
Nej , julens stjerne lyser , når jeg ser ,
det barn i krybben er så meget mer.
Med første vers af denne nye dejlige julesalme af Svend Erik Petersen
og musik af Peter Sander Andersen, vil jeg ønske alle en rigtig glædelig
adventstid, med alt hvad det indebærer fra julebag og klip til kirkernes
arrangementer med De 9 læsninger og julekoncerter.
Adventstid betyder også at et nyt kirkeår begynder og i år noget ganske
særligt,- også et nyt menighedsråd. Den 13. september havde vi
orienterings- og opstillingsmøde i Tønning/Træden Sogne. På mødet
blev der lavet en liste med 5 kandidater og 3 suppleanter og da der ikke
er indkommet flere lister bortfaldt valget d. 8. november. Navnene på
listen fra opstillingsmødet udgør så det nye menighedsråd.
Lidt status fra det afgående menighedsråd over den sidste valgperiode
fra 2012 – 2016.
Tønning og Træden Kirker er begge blevet forskønnet med henholdsvis
et nyt kortæppe i Tønning Kirke og en ny alterdug i Træden Kirke.
Begge dele lavet af lokale kræfter. I begge kirker er der opsat lydanlæg,
som vi glæder os til at tage i brug ved julens arrangementer. Desuden
har vi søgt om penge til at få restaureret alterbilledet i Tønning og vi har
netop fået besked fra provstiet at pengene er bevilget, så arbejdet kan
igangsættes i 2017.
Et stort ønske i gennem nogle år har været at få omlagt nordsiden af
Tønning Kirkegård, da mange gravsteder er blevet sløjfet. Ansøgninger
blev sendt, pengene blev fundet og i dag fremstår nordsiden af
kirkegården som et smukt parklignende anlæg – også med borde og
bænke. Menighedsrådet håber at mange vil benytte sig af de nye
smukke forhold.
Et mål for menighedsrådet har været at samhørigheden mellem kirkerne
og lokalsamfundet styrkes. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i De 9
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læsninger, landsbyfesten, som starter med friluftgudstjeneste, - matiné i
samarbejde med forsamlingshuset. Desuden kan lokale råd afholde
møder i graverkontoret efter henvendelse til menighedsrådet.
Som afgående formand skal der lyde en rigtig stor tak for godt
samarbejde i menighedsrådet. Det har været inspirerende, lærerigt,
arbejdsomt, resultatorienteret og fornøjeligt. Også en kæmpe tak til
tidligere og nuværende personale ved Tønning og Træden Kirker for et
meget positivt og givende samarbejde.
På det afgående menighedsråds vegne vil jeg byde det nye
menighedsråd velkommen og ønske en rigtig glædelig jul og et godt
nytår til alle.
Inger Hørlyck Jensen.

Tønning-Træden menighedsråd har haft konstituerende
møde, og fordelt posterne i rådet.
Formand: Inga Pedersen
Næstformand: Kim Clemmensen
Sekretær: Kim Clemmensen
Kirkeværge Tønning: Lene Christensen
Kirkeværge Træden: Jørgen Dahl
Kasserer: Hanne Abildgaard Svendsen
Kontakt Person: Jackie Houl Nielsen

En aften med Christmas Carols
i Tønning kirke torsdag d. 15. december kl. 19.30
I Tønning-Træden sogne er der, efterhånden, tradition for opvarmning
af julehjerterne ved at synge christmas carols. Igen i år har vi fået
kvartetten Dot.note til at hjælpe os. Dot.note er fire musikalske
mennesker fra Ry, der dels vil præsentere os for en del af deres
julerepertoire, Carols, nyere og ældre julesange m.v., dels vil lægge op
Fortsættes...
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til fællessang. Det er Valborg L. Hansen, Line Brandt, Lars Ravnsø og
Kristian Bierring Lauritsen, der - med rødder i både rytmisk, jazz og
klassisk - har sunget sammen siden 2001.
Undervejs vil indbyder menighedsrådet til et juleegnet traktement.
Tønning Træden menighedsråd

Nytårsgudstjeneste
Den 31. december 2016 kl. 16.00 i Tønning Kirke
Nytårsgudstjeneste med efterfølgende champagne og kransekage.
Tønning Træden menighedsråd

Familiegudstjeneste
Søndag den 26. marts kl. 14.00 i Tønning kirke
Femårs dåbsjubilæum
Alle børn, der blev døbt i Tønning kirke i 2012, og deres familier
inviteres til familiegudstjeneste. Der vil blive særlige invitationer ud
til alle de børn, der er døbt i kirken. Men alle er velkomne denne dag.

Juleaften
i Tønning og Træden kirke
Træden kirke kl. 14.00 v/ Kim Clemmensen
Tønning kirke kl. 16.00 v/ Kim Clemmensen

Julehjælp
i Tønning og Træden sogne
Tønning – Træden menighedsråd uddeler julehjælp til sognenes
beboere. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til
menighedsplejen, og er hjælp til indkøb af madvarer. Ansøgere, som
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ønsker at komme i betragtning til julehjælpen, kan henvende sig hos
sognepræst Kim Clemmensen, tlf. 3161 1768. Tønning-Træden
menighedsråd

Juleafslutning i Tønning kirke
- Hvor alle er velkommen
Onsdag den 14. december kl. 9.15 Juleafslutning med luciaoptog for
Tønning-Træden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn.
Onsdag den 21. december Kl. 10.30 Juleafslutning for Tønning-Træden
Friskole

9 læsninger
i Træden kirke
Søndag den 4. december kl. 14.00
Gudstjeneste med de 9 læsninger, fællessalmer og musik efter gammel
engelsk skik. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang
gløgg og æbleskiver i Træden forsamlingshus.
Tønning – Træden menighedsråd

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Bodil 7575 3040
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Nyt fra Friskolen
Siden sidst er der sket meget på Friskolen.
Midt i august valgte Kristian Dissing at søge nye græsgange, så han har
fået arbejde på en kommunal skole i Silkeborg. Herfra skal der lyde et
kæmpe tak for et godt samarbejde, og alt mulig held og lykke til ham.
Siden midten af august har vi haft travlt med at finde en ny skoleleder
til Friskolen.
Et ansættelsesudvalg på elleve personer (tre lærere, en konstitueret
skoleleder, en sekretær, en afdelingsleder fra Børnehave/børnebolig og
en medarbejder fra begge huse samt tre bestyrelsesmedlemmer) har
arbejdet rigtig meget og rigtig effektivt med alle de små og store
opgaver der ligger i sådan en proces. Der har været stillingsopslag,
telefonsamtaler og skolebesøg, ansøgningslæsning,
referenceindhentning og hele to samtalerunder inden vi på
generalforsamlingen 15/11 2016 kunne præsenterer Thomas Kilsmark
som skolens nye skoleleder.
Thomas er et kendt ansigt på TTF, idet han var skolens leder i perioden
2007-2010. Som et vittigt hoved på generalforsamlingen konstaterede,
så var det jo bare den genfundne skoleleder. Vi må dog indrømme at
han ikke har været gravet ned i den mellemlæggende periode. Thomas
har været ude og samle erfaring, og som han siger, så skal vi nok
forvente at han bliver mere end tre år denne gang.
Det skal nævnes at vi fik 13 ansøgninger, og hovedparten af dem var
meget kompetente, så det har ikke været en nem proces, men jeg er
sikker på at valget er det rigtige så velkommen til Thomas.
Uffe K. Nielsen
Formand for TTF
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anettes anekdoter
Myter og Legender
Vi lægger ud med noget, som kunne være en Legende:
Jeg kommer kørende med en af mine venner på en lille hulvej i skoven,
da vi får øje på en meget smuk kronhjort, som står halvanden meter fra
vejen, slet skjult af træerne og den forholdsvis lave bevoksning ud mod
vejen.
En stribe sen og gylden efterårssol flimrer mellem trætoppene og lyser
dens gråbrune pels op. Den har løftet hovedet og geviret bærer to
takker.
”Se! –En kronhjort” siger jeg betaget, og sagtner farten – og vennen
kigger med. Det er jo med at opfange disse glimt hurtigt, eftersom de
plejer at rende væk, førend man knapt har set dem.
Men ikke ham her! Han konstaterer kort, vi er der, og begynder så at
lunte videre ad samme spor, han var begyndt på – hverken hurtigere
eller langsommere, og slet ikke væk fra bilen!
Han går på en sådan måde, at jeg ser efter skudsår eller anden tegn på
beskadigelse. Men jeg kan ikke få øje på noget.
”Der er noget galt med den”, siger jeg til min københavnske ven,
medens vi snegler os af sted sammen med hjorten i parallel kurs videre
frem. ”Det er helt galt, det her”, pipper jeg fortsat med øjnene rettet stift
mod hjorten, -og ikke på vejen.
På et tidspunkt stopper den, hvorfor vi gør det samme. Men det får den
stadig ikke til at løbe væk. Tværtimod! For nu GÅR DEN LIGE UD
FORAN BILEN!!!!
Den går ud foran bilen – et par meter foran, og begynder at stavre hen
ad vejen.
Vi sidder fuldstændigt målløse med kuglerunde øjne og en hjerne
spændt til bristepunktet i et forsøg på at begribe, hvad vi oplever.
Hjorten er ligeglad. Den stavrer og vakler stædigt mod lysningen af
skoven – midt på vejen – med bilen tøffende bag sig.
Fortsættes...
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Ud i det åbne, hvor den kan ses af alt og alle. Videre frem mod det hus
som ligger lige indenfor skovtykningen. Den standser først, da den er
nået til det æbletræ, som står i husets græsplæne, tæt ved vejen.
Hér stopper den.
Bøjer hovedet og begynder at æde de æbler, som ligger dér på jorden,
og som er dejligt bløde og gærede – og åbenbart MEGET berusende!
Det går med andre ord op for os, at vi er vidne til en VILD brandert, om
jeg så må sige.
Så går vi videre til en, som skabte en Myte:
I et tidligt forår i 1939 bliver Robert L. May bedt om, at lave en
malebog for børn for det stormagasin, han arbejdede for som
reklametekst-forfatter.
Virksomheden plejede at give en sådan bog til børn ved juletid i
reklameøjemed, og ville nu forsøge selv at producere bogen for at
mindske omkostningerne.
Robert arbejder først på en idé om en elg, som skal komme julemanden
til undsætning….og han prøver sine idéer af på sin datter Barbara, som
på det tidspunkt var omkring 4 år gammel.
Robert´s kone havde været syg af cancer siden 1937, og den lille
families økonomi var hårdt trængt af alle udgifterne til lægehjælp,
medicin m.m.
Hustruen Evelyn dør i sommeren 1939, og firmaet tilbyder Robert, at
opgaven kan overgives til en anden, så han ikke skal være
overbebyrdet. Men Robert er nu i gang med historien om et lille rensdyr
med en meget rød og lysende næse, som imod alle odd’s bliver dét
rensdyr, som gør en forskel og redder julemanden en tåget julenat, og
han er blevet så glad for historien, at han nægter at give den fra sig!
Da firmaet får betænkeligheder omkring den røde næse, som de er
bange for kan associeres med alkoholisme, allierer Robert sig med
firmaets reklametegner, og sammen får de skabt den mest nuttede
kloning af Bambi og et rensdyr, som på ingen mulig måde kan lede
tanken hen på øl, snaps eller anden form for alkoholindikeret fordærv.
I Julen 1939 udkommer Rudolf the Rednosed Reindeer og bliver en –
med tiden – verdenssucces. Specielt efter firmaet overlader
rettighederne til Bob, og hans (nye) svigersøn laver tekst og musik til
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historien i 1948. Fra da af er Roberts finansielle bekymringer slut, og
Rudolf-sangen bliver kun overgået af ”White Christmas”, hvad angår
salg og distribution! (selvom Bing Crosby havde stemt den ned som
salgsegnet)!!
Så blander vi Myten og Legenden:
Hvert år, når det stunder mod jul, indkalder den store skovgud alle
dyrene til efterårstabernakel.
De dukker op i deres fineste skrud med nypudsede fjer og skinnende
pels, og lytter først andægtigt til Skovgudens store tale om livets
ringgang, hvorefter de fester uhæmmet i flere uger for at samle sig mod
til vintermørket.
Det var efter sådan en fest, at Rudolf engang mødte julemanden, som
var helt mismodig over det manglende kaneføre. Ingen sne, sol eller
klarhed, var der! Kun vådt og tåge og mudder.
”Det er ikke noget julevejr”, klagede han sin nød til Rudolf. Og Rudolf
lagde forstående armen om Julemanden og sagde: ”Hér! Tag nogle
æbler! De hjælper!”
Og da de havde siddet sådan et stykke tid, var det som om Julemanden
så æbleblomster alle vegne! De lå på træer og buske – det dryssede med
dem fra himlen. Det var pludseligt hvidt overalt, og Julemanden kom i
tanker om, hvor han kom fra, og hvad han skulle:
”HO HO HO,” sagde han og rejste sig i al sin røde vælde, ”Nu skal du
og jeg ud på en rejse!”, sagde han, og trykkede Rudolf venskabeligt på
næsen.
Og se! Næsen blev rød og lysende som et vaskeægte julehjerte, og
Rudolf blev så stolt over at være speciel, at han var ved at revne. ”Jeg
vil gå til verdens ende med dig!”, sagde han og så kærligt på sin nye
kammerat. Og Julemanden svarede: ”Hvorfor gå, når man kan flyve??”
Og i løbet af nul komme fem stod Springer, Danser, Smukke, Konge,
Komet, Amor, Torden og Lyn der, og stampede utålmodigt i
æbleblomsterne. Rudolf blev sat foran dem alle sammen og lyste vej.
Da børnene vågnede næste dag lå en pakke fra julemanden og ved siden
af den, et æble! For Julemanden havde lært, at et æble om dagen holder
julehumøret oppe! ☺
Rigtig glædelig jul til jer alle sammen!
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Fra SFO Børneboligen og Børnehaven
Børnehaven
Horsens Kommune har igen i år også fordelt finanslovsmidler til de
private institutioner. Børnehaven fik således ca. 37.000kr. Midlerne må
ikke indgå i drift, men skal gå til "ekstra hænder".
Vi har valgt at bruge pengene på et natur forløb - da natur og
naturfænomener er et af vores fokusområder fra læreplanstemaerne i år.
Vi fik lavet en aftale med " Pernille" fra Natur Historisk Museum i
Århus. Overskrifterne hed "Insekter og planter - og "kig i en and".
Vores natur forløb er netop sluttet og har været rigtig udbytterigt for os
alle. "Pernille" fra Natur Historisk Museum i Århus er i den grad
kommet med et engagement og humør, som har fanget børnenes fulde
opmærksomhed. Børnene har bl.a. lavet insekthoteller og " kigget" i en
død and. De ældste børn har pillet kranier fra mink rene - kranierne har
de fået med hjem med anvisning på, hvad de videre skal gøre for at få
det fint og" bevaringsværdigt" så det kan stå indenfor på værelserne. De
voksne har ordnet et rævehoved, som Pernille gør færdigt for os. Så
kommer det retur og kan stå som minde på vores forløb.
Vi er tilbudt et besøg på Natur Historisk Museum d.23.11, hvor Pernille
vil vise rundt og fortælle yderligere.
Børneboligen
Børneboligen lagde efter ferien fra land med det største antal indmeldte
børn i vores historie nogensinde, nemlig 90 børn. Rigtig mange af de
børn er fra 3 og 4 klasse, hvilket jo er en positiv udvikling, men 90 børn
indenfor er bare for stor en belastning for både store og små. Derfor har
vi etableret et "klub tilbud" som har til huse på skolen, hvor vi bruger
dels klasseværelserne men også gymnastiksalen og musikrummet.
Nu skal vi så sammen med børnene i gang med at finde ud af, hvilke
tilbud der skal være til dem.
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Et andet spændende tiltag /forsøg som ser ud til at blive en succes er
ansættelsen af "Charlotte H", hvis funktion fortrinsvis er at inddrage
børnene i at lave eftermiddagsmaden, - og vel at mærke i alle de
forskellige del elementer, der er i det. Forsøget kører foreløbig frem til
og med december, men med mulighed for at forlænge ordningen.
Vi har lige nu fornøjelsen af endnu en merit pædagogstuderende fra
VIA i Horsens. Selvom det kun er 7 uger, er det altid dejligt med et
friskt pust og en der nysgerrig forholder sig til vores praksis.
Afdelingsleder Yrsa Poulsen.

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

Månedens Mathiesen
På toilettet i Randerup kirke hænger ved siden af håndvasken et hæklet
gæstehåndklæde med en umiskendelig stemning af julebasar over sig.
Det har den egenskab, at når man tørrer sine hænder i det, begynder
man uvilkårligt at synge ”Mit hjerte altid vanker”, og man ikke bare
nynner, men synger med liv og lyst. Og man bliver ved hele salmen
igennem, hvad enten man vil eller ej, også selv om man er kommet ud
igen i den våde blæst. Man skråler i vilden sky, som da man var barn,
lige op i vindens åbne ansigt. Og ikke kun de otte vers i salmebogen,
men alle elleve.
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kalender
December
Tirsdag d.6. kl. 19 Stenmøde i Forsamlingshuset
Onsdag d.7. Julekoncert på friskolen
Onsdag d.14. kl. 9.15 Juleafslutning med luciaoptog for TønningTræden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn.
Torsdag d.15. kl. 19.30 Christmas Carols i Tønning kirke
Onsdag d.21. Kl. 10.30 Juleafslutning for TTF i Tønning Kirke
Onsdag d.21. Juleafslutning på friskolen
Januar
Tirsdag d.3. Friskolen starter igen
Onsdag d.18. Fællesspisning
Lørdag d.28. jan kl 18 Lady's Night
23.2 Fællesspisning og kl. 19 Forsamlingshusets Generalforsamling
20.3. Fællesspisning
26.4 Fællesspisning
13.6. Fællesspisning
Månedens digt
er af Halfdan Rasmussen.
Mere behøves vist ikke siges. Glædelig jul!
Gåsen gav et gæstebud
for grisene til jul.
Grisene fik gåsehud
da gåsen gav dem sul.
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Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning
Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup
Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
TAO DESIGN
Almindehøjvej 1
8740 Brædstrup
tlf. 7575 3839 (12-16)
www.tao.dk
tao@tao.dk
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