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LOKALNYTTEN

Vores nye Præst
Lokalrådets generalforsamling
Stikkecafe, Høstfest, Julemarked og meget mere
Tønning Gammelstup Troelstup Træden
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redaktionen
”Ak, så blev det sommer – ”
eller hvad man nu skal kalde det, vi har haft her de sidste mange uger.
Men det er da ved at være overstået, så vi kan tage fat på efterårets
gøremål. De forskellige foreninger starter op med arrangementer, og vi
glæder os til Træden marked, høstfest, fællesspisning, idræt,
fredagscafe, strikkecafe, husmoderforeningen, yoga og pilates og til at
komme i skole efter 7 lange, lange uger.
Hvordan mon det kommer til at gå med skoleudvidelsen, kommer
byggeriet ved forsamlingshuset i gang, får vi lavet et lille bogskab til fri
indlevering og udnyttelse af de bøger, vi ikke længere har plads til i
reolerne???
hd, mb, uj

Månedens Mathiesen
Regnormen er på vej op over min
lerindsmurte sko, den vejrer ivrigt med
sin spidse snude. Nu gør den tilnærmelser
til snørebåndet. Et stævnemøde er under udvikling.
Lad os løfte blikket op mod de drivende skyer
og lade de elskende være i fred.

Forsidebilledet er fra Fællesspisning ved Tønning Kirke.
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Lokalrådets generalforsamling
Vi indkalder hermed til Lokalrådets generalforsamling og
formandsmøde

Onsdag d. 4. oktober kl.19.30
efter fællesspisning i Forsamlingshuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne :
-

Valg af dirigent
De enkelte foreninger præsenterer sig og fortæller om
arbejdet
Lokalrådets beretning
Regnskab
Debatpunkt
Indkomne forslag
Valg – er der en der har lyst?
Eventuelt

Vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget
den 20/09/2006
§ 1 Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme
samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets
fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale
samarbejde og udgive Lokalnytten.
§ 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer.
§ 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i
årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg
hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages
varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i
avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter
til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg
hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for
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en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år.
§ 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal
træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det
nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10
beboere skriftligt forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling,
dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel.
§ 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i
Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har
stemmeret. § 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet.
Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode.
§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af
dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede
regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse.
§ 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til
lokalrådet.
§ 6. Valg af revisor.
§ 7. Eventuelt.
§ 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser
træffes i enighed.
§ 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets
medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres
med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til
generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af
ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede.
§ 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres
således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen.
§ 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
§ 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og
kulturelle formål i Tønning og Træden sogne.

5

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

Træden Strikkecafé
Træden Strikkecafé er et meget uformelt arrangement. Alle,
der har lyst at lave håndarbejde i selskab med andre er meget
velkomne. Der er ingen tilmelding, og det koster ikke noget.
Første gang torsdag 14. september kl. 19-21.
Herefter torsdage i ulige uger – minus ferier o.l.
Vel mødt
Mette og Inga (tlf. 60939396)
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Vores nye præst
Jeg har fået lejlighed til at fortælle lidt om mig selv, inden vi mødes til
efteråret, hvor jeg tiltræder som sognepræst i Tønning-Træden og
Brædstrup.
Jeg er 34 år, gift med Thomas, og
bor i Gl. Rye sammen med vores
to piger, Signe Marie og Ellen på
snart 3 og 1 år. Jeg er oprindeligt
fra det vestjyske, men har siden
min studietids begyndelse boet i
Østjylland. Jeg har spillet og
skrevet musik i mange år, hvilket
stadig har min store interesse.
I de seneste 6 år har jeg været
ansat som Ph.d.-stipendiat på
Aarhus universitet, og jeg
afleverer i dette efterår en
afhandling om K. E. Løgstrups
kritik og forståelse af kulturen.
Efter 10 år i universitetsverdenen glæder jeg mig meget til prøve
kræfter med arbejdet som præst og ikke mindst at lære jer og området at
kende. At arbejde både i by og på land i et pastorat, der vægter
samarbejde højt, ser jeg meget frem til!
D. 7. september ordineres jeg i Aarhus domkirke. Herefter er I mere end
velkomne til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål. Indsættelsen
sker i Tønning kirke d. 1. oktober.
Jeg ser meget frem til at møde jer!
Lone Slot Nielsen
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Fællesspisninger i forsamlingshuset
I løbet af efteråret er der tre muligheder for at komme til
fællesspisning i Træden Forsamlingshus:
Tirsdag d. 5/9, onsdag 4/10. og onsdag 1/11.
Konceptet er uændret: Start 18.15, ingen tilmelding, medbring en
ret mad til fællesbordet og drikkevarer til eget forbrug. Vi dækker
op, så lad servicet blive hjemme. Alle er hjerteligt velkomne.
Hvis man vil have en påmindelse om næste arrangement et par
dage i forvejen, kan man komme på maillisten ved at sende en
mail til traedenforsamlingshus@gmail.com
Vel mødt!
Mette Felbo
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Tønning Auto Aps
V/ Bjarne Tholstrup
Alt i reparationer, karosseri- og glasskader.
God lokal service

Tønningvej 9, 8740 Brædstrup. Tlf 7575 1650

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

Julemarked
Så er der omkring tre måneder til julemarkedet i Træden
Forsamlingshus. Dvs. tid til at gå i værkstedet, systuen, garnkurven,
tænkeboksen eller hvor man ellers går hen, hvis man vil springe ud
som stadeholder med hjemmelavede varer - eller fortsætte den gode
tradition fra tidligere år.
Markedet finder sted søndag 19. november kl. 11-16.
Man kan max booke tre stader per person/gruppe. Det koster 50 kr pr
stade, til dækning af forsamlingshusets udgifter. En stadeplads = et
halvt bord. Et bord måler 2,40 x 0,75 cm
Vi hører også gerne fra jer, der gerne vil have et par ting med på et
dele-stade.
Maren og Mette
(maren1003@gmail.com, tlf. 2074-6108)
(mettefelbo@gmail.com, tlf. 3012-8188)
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Tønning-Træden menighedsråd
I foråret var vi heldige at få Helle Margrethe som præstevikar, vikariatet
sluttede den 1. juni.
Der var så en periode, hvor der var få gudstjenester, og nogle blev
aflyst.
Fra 1. august til oktober er Christian Moesgaard præstevikar, en stor
velkomst til ham.
I februar begyndte processen angående ansættelse af ny præst:
Ansøgning – fremvisning af kirkerne – prøveprædikener og valg.
Valget faldt på Lone Sloth Nielsen, der ordineres i Aarhus Domkirke
den 7. september kl. 17,00
Der er indsættelse i Tønning kirke søndag den 1. oktober kl. 10,30
”Se nærmere i dagspressen”

Christmas Carols
I Tønning kirke den 30. november kl. 19:30 gentages traditionen hvor
”Dot.note” som består af fire musikalske personer fra Ry, vil hjælpe
med opvarmning af vore julehjerter ved at synge deres julerepertoire
christmas carols,nyere og ældre julesange og lægge op til fællessang.
Undervejs er menighedsrådet vært ved et traktement.
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En dejlig ferieoplevelse!
Efter tre uger med børnebørn og hundepasning, fik vi nogle slap-af dage
i As vig i vores sommerhus.
Tirsdag d. 1 August var der morgensang kl. 9 i As kirke. En gammel
middelalder bygning
med fine og morsomme kalkmalerier. Kirken har hørt under Palsgaard
gods.
Vi gik langs stranden derom og efter klokkeringning og velkomst i en
næsten fuld kirke, indledte et modent par med en munter duet, efterfulgt
af fem årstids og høst-salmer for alle. Indimellem læste den mandlige
sanger op af Møllehaves digt om Sædemanden og sang Holger Lisners
trosbekendelse fra hans Spillemandsmesse. Til slut spillede
organisten/pianisten en norsk brudemarch.
Der var ingen præst, prædiken eller ind- og udgangsbøn eller
velsignelse.
Alt var klaret på en halv time.
En god ide at tage op for et menighedsråd i denne vor præstefattige tid,
hvor det mest går op i bryllup og begravelse.
Den gamle kirkesanger
Bjarne Bording, Trædenvej 22

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Bodil 7575 3040
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BRENDHØJE VINDMØLLELAUG
Initiativ af folk fra Tønning Træden skoledistrikt:
Mens folk protesterede og stadig gør, når kommunerne vil sætte møller
op, var det modsat i Tønning Træden. Det var i pionerernes tid, hvor
folk rundt om var vågnet op,- mens kommuner var meget usikre og
manglede et bagland, staten og verdensaftalerne.
Man havde hørt om forskellige møllelaug og særlig Haldrup møllelaug.
Det blev dem, der kom og fortalte efter 1 års erfaring.
Vindmøllelaugets forberedende gruppe:
Lærer Leif Andersen, Tønning,
Tømrer Finn Pedersen, Træden
Landmand Olau Rasmussen, Træden
Montør Jørgen K. Plambeck, Gammelstrup
Psykolog Jørgen Mark, Troelstrup
I halvandet år snakkede man sammen og holdt møder forskellige steder.
Tønning Træden skole, Tønning forsamlingshus, Brædstrup kro
Der bliver stiftende
generalforsamling og Møde/diskussion d. 3
December i Tønning Forsamlingshus.
Formanden Finn Pedersen indleder mødet.
Poul Richard Givskov fra Haldrup møllelaug fortæller om 1 års
regnskab.
Energivejleder Peter Max Hansen, Bakkelandets energikontor
fortæller om finansiering og skatteforhold.
Karl Jensen fra BONUS MØLLEN orienterer om vindvurdering og
møllers konstruktion
-0-0-0-0-0-0-0-0Mød op og vær med til at præge
dit lokalsamfund:
Stiftende generalforsamling.
Bjarne og jeg skrev os for 10 andele til en købspris af 38.000 kr.
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Det beløb kunne vi låne i banken, og rente og afdrag ville passe med
det, der kom ind fra strømmen.
Derved undgik vi skat og projektet var for os udelukkende idealistisk.
VOH betalte 50 ører pr. kwt, og ydelsen til kreditforeningen ville
forblive den samme i de næste 20 år, hvor lånene skulle afdrages.
Hvor skulle møllerne stå?
Man ville på dette tidspunkt stille 2 møller op, og beliggenheden var
lidt spændende.
På Brendhøje mente man det blæste mest, og det viste sig at den ene
deltidslandmænd, Olav Rasmussen var positiv, men den anden
landmand ville ikke have møller stående.
Han mente, at kornet på hans mark blæste af, når vingerne drejede
rundt. Kort efter solgte han og da Knud Therkildsen købte ejendommen
kom den østlige mølle til at stå midt i skellet til Olav, så den ikke
generede markdriften.
Brædstrup byråd og Tønning Træden skole:
Møllelauget tilbød kommunen, at deltage med 20 andele, som svarede
til skolens forbrug og et lån på 68.000 kr.,- men selv efter flere
byrådsmøder, kunne der ikke blive flertal.
Brædstrup byråd mente at andelsprojektet var privat, og af principelle
grunde afslog man.
Dog købte den bosiddende borgmester Vagn Vejen 2 andele.
Der skulle mange møder til.
1.7 mødte 10 op og tegnede 74 andele
5.12 mødte 25 op og der var nu tegnet 180 anparter, man manglede kun
30.
2.1 86 Var der blevet overskud og derfor venteliste til mølle 2 med 70
andele.
Hvis man kunne nå de resterende andele inden 1.3, så var der rabat.
Efter 1½ års forarbejde af private ildsjæle, kunne de to første møller
sættes op og de 40 andelshavere til 398 andele var stolte over at kunne
døbe møllerne efter de to høje Brendhøje, som man i daglig tale kaldte
Babs og Nutte.
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Det havde været et forhindringsløb med masser af aftaler og kontrakter,
såsom Zone tilladelse, Byggetilladelse, økonomisk støtte fra
teknologirådet til at komme i gang, dokumentation i folkeregistret over
andelshavernes adresse, som skulle være indenfor 10 km fra møllerne.
VOH skulle godkende folks kommende elforbrug, i det man efter loven,
kunne købe andele for 1½ gange sit forbrug. Endelig var der en
ansøgning om statsstøtte.
Folks tillid til arbejdsgruppen og dens vedholdenhed betød, at da man
fik exceptionel gode lånebetingelser fra Sparekassen i Brædstrup, var
man tryg ved det.
Lånebetingelserne lød på, at man ikke skulle betale skat af indkomsten
fra møllestrømmen, idet det gik videre til afdrag og renter til banken.
Først da møllelauget efter 14 års forløb, ikke mente møllerne kunne
betale sig,-men at skrotprisen ville blive højere, end fortsat brug af
møller,- så fik vi hver et mindre beløb i overskud.
Der var nogle, der ikke behøvede at låne, og de kunne jo mærke det
årlige overskud.
Festlighed ved mølleopsætning:
Allerede en måned før - d. 10.6, var der gravet to kæmpemæssige dybe
huller, hver på 29 kubikmeter og der var øst beton og jern ned.
D. 27.7 mødte hundrede og halvtreds Træden beboere op for at se de to
møller blive sat op.
Men kranen var for lille og kunne ikke klare det. Så måtte man sende
bud efter en større, der skulle komme helt fra Holstebro. Selvom det tog
lang tid,-ventede folk troligt og der blev drukket op af øllageret.
Endelig arriverede den store kran og nu tog det kun 20 min. med hver
mølle.
Ceremonien var i bedste revy stil. Dronning Margrethe var ankommet
alias Anne Ussing. Hun holdt en dronninge-tale og møllerne blev døbt,
som et skib, med en flaske kastet ind på masten.
Finn holdt tale om Brædstrup kommune, der nu gik ind i en ny æra, og
han havde derfor lavet byvåbnet om og sat to vindmøller i stedet for
traner.
Det skulle der komme en del polemik ud af.
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Sangblade blev delt rundt med ”Som en rejselysten flåde”, og Peter
Max holdt tale. Han ville uddele den første pris fra Energi kontoret til
Brendhøje vindmøllelaug, for deres store udholdenhed gennem de
mange vanskeligheder. Han lovede at sætte en stor sten op i nærheden
med indskriften:
”Til erindring om fremsynede danske kvinder og mænd fra Tønning
Træden skoledistrikt, der lod vindmøller rejse”. To positive
byrådsmedlemmer fra S og SF var mødt op og strømmen blev sluttet til,
straks næste dag.
Retssagen: Byrådet klagede over, at Finn havde imiteret deres logo.
Man troede en telefonopringning var nok til at ændre Finns holdning,men så let gik det ikke, for alle kunne se forskel på traner og vindmøller
og en del gik og smålo.
Byrådet syntes de var nød til at løbe linen ud og det kom til en retssag,
hvor formanden skulle stå foran skranken, men hele bestyrelsen var
med og bakkede ham op..
Resultatet blev heldigvis, at de måtte fortsætte med deres logo og Julius
tegnede motivet Ridder..i tranedans (se side 17), hvilket jo blev
forsiden af sidste årbog 2016.
Den tredje mølle:
Først et halvt år senere kom nr. 3 mølle op, og den blev ligeledes
placeret ved de to første.
Ved et tilfælde fik den navnet BH, da den blev tilmeldt statistikken,
derfor var det let, at kalde den det.
Det blev Finn Petersen, idemanden og ildsjælen i foretagendet, der blev
driftsleder af møllerne og kunne starte dem hjemmefra, hvis vinden fik
en af dem til at stå stille. Ligeledes var det Finn, der holdt øje med, om
der skulle kaldes på en reparatør hvis der skete noget, han ikke selv
kunne klare.
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I 2003 havde møllerne tilsammen givet 7.388.856 kwt og man begyndte
at snakke om at udskifte til én større mølle,- men nåede frem til at sige
ja tak til skrotprisen, som betød at alle andelshavere foruden æren,
endelig fik et mindre overskud. Møllelaugets tid var ovre.
Til gengæld var ejeren af Tønning Overgaard Thorkild Skifter blevet
inspireret til at anskaffe en privat mølle, der fik en hel anden størrelse.
Lavhøjden var nu 50 meter, det var kun vinden der kunne høres, og den
giver stadig 1.4 millioner kwt. om året. Her i 2017 kan vi stadig se
vingerne dreje rundt, når vi kører omkring i landskabet.
Vi, der føler, at vi har været pionerer, er stolte af, at vi har været
medvirkende til den vedvarende og grønne energi med vand, sol og
vind. Det har medvirket til landsbyfællesskabet.
Vi har haft det sjovt- og vi har følt, det var endnu mere betydningsfuldt,
end den gl. brandsprøjte, den genfundne bro og den genfundne sten.
Historien om Andelsselskabet Brendhøje vindmøllelaug.
Karen Bækbøl, Trædenvej 22

***************************
TT-IF
Forældre/barn gymnastik torsdage 16:30-17:15
0.1.2. klasse gymnastik onsdage 16:00-17:00
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Gudenå Folkekor
blev startet I Brædstrup og omegn for mere end 30 år siden med en idé
om, at alle, som holder af at synge, kan lære at opføre korsatser- uanset
om de er specielt nodekyndige eller ikke.
Repertoiret har altid været vidt favnende- lige fra små stykker af
musicals til små stykker af klassiske værker – men ofte med rod i den
danske sangskat.
Skønt koret har sunget rytmiske sange med andre kor, er det mere den
klassiske sang, som er korets varemærke.
Gudenå Folkekor er derfor det eneste kor i den nære omegn med netop
dette repertoire.
Det skyldes bl.a. at korets leder er Jørn Bendixen, som er
konservatorieuddannet sanger og cellist, og som har en stor og lang
erfaring i at lede kor.
Under Jørns kyndige ledelse har koret opført uddrag af komponister
som N.W.Gade, Beethoven, Bach, Mozart og også Høybye, Frans
Leharr m.fl.
Vi synger hvert år julen ind i Brædstrup kirke, men har optrådt vidt
forskellige steder som Silkeborg Bad, Vestbirk Vandkraftværk og på
gader og stræder; senest på gaden i Brædstrup til handelsmesse.
Ca. hvert andet år tager koret på rejse til udlandet. Vi har bl.a. besøgt
Holland, Estland, Tyskland og andre.
Desuden mødes vi hvert andet år med vort venskabskor fra Skibby på
Sjælland for sammen at opføre en koncert enten hér eller der.
Koret synger fortrinsvis 4-stemmigt - men begynder efterhånden at
mangle stemmer!
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Mandsstemmer har det knebet med en del år, men generelt trænger
koret til friske input, hvis det skal overleve!!!
Det er derfor meget vigtigt, at du giver dig selv og din stemme en
chance i dette kor, hvis Brædstrup og omegn skal fortsætte med at have
et kor som Gudenå Folkekor.
Vi har en munter tone i koret, som udover den musikalske glæde og
berigelse, også skaber mange gode og mindeværdige stunder.
Mød op! 5.september 2017 kl. 18.30 i den gamle rådhussal, Niels
Wongesvej 8, Brædstrup og giv din stemme til kende!
Det koster 550 kr fra september til december. De første 2-3 gange er
gratis prøvetid…..så PRØV!

*******************************
Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning
Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup
Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Månedens digt
(Dette digt af Cecil Bødker er fra 1955og stammer fra
digtsamlingen Luseblomster)
Undergang
Nu forrådner
solens varme
under fyrrens flade rodnet,
og den sidste soldag slukkes
som et udbrændte lys
i fyrrens krone.
Råddenskabens blomster
bryder
gennem mossets magre tæppe,
røde – giftiggule,
pjalteparaplyer,
som peger
ad den hvide himmel.
Nu er dagen opløst
og nattens sorte laser
hænger under fyrrens grene
som store flager sod.
Jorden hælder hårdt i svinget,
mørke – mørke
det var somren der faldt af.

21

kalender
September
14. Opstart af Strikkecaféen
15. Husmorforening: Det lille røgeri
23. Høstfest
Oktober
1. Præsteindsættelse i Tønning Kirke kl. 10:30
4. Fællesspisning og Lokarådets Generalforsamling
November
1. Fællesspisning
19. Julemarked kl 11-16
30. Christmas Carols kl. 19:30
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De næste deadlines er: 1. November 2017
1. februar 2018 - 1. maj 2018 – 1. august 2018
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Tømreren i Træden
Claus Olsen
Tlf. 23 251 251

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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