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redaktionen
Lige om lidt er det forår.
Det vil man også kunne se af digtene i bladet. Godt nok har vores vinter
ikke indtil videre været specielt knugende, men sådan lidt til og fra. Den
rigtig store åbne og hvide kulde har ikke rigtig bidt sig fast; det kan man
jo næsten ønske sig frem for det blæsende og gråvåde sjask. Ikke desto
mindre har folk været på ski i græsrabatterne, der er i hvert fald spor
efter det, og Hening Kjempenes kalder til isfest på pytten bag sin have.
Nå, men der er megen aktivitet i de kommende måneder: placering af
Nærumgårdstenen, fastelavn, skolefest, diverse fredagscafeer, diverse
generalforsamlinger, diverse ferier, vinter-, påske-, pinseferie, plus
diverse fridage strøet med mild hånd ud over foråret. Dejligt!
Og så skal vi igen, igen have en ny præst, - der er ikke meget stadighed
i det job. Og vi har igen fået ny (gammel) skoleleder på friskolen, som
alle er glade for. Vi byder Thomas Kiilsmark velkommen tilbage i
jobbet, og glæder os til at samarbejde med ham i rigtig mange år.
Redaktionen henleder opmærksomheden på den nye hjemmeside
tønning-træden.dk. Den er blevet vældig flot med et ungt og levende
design. En stor tak til Stinne, som har stået for at redesigne den.
Hjemmesidegruppen beder om, at folk vil hjælpe med at fylde de
forskellige kategorier med stof. Der er brug for, at vi hjælpes ad med at
gøre hjemmesiden attraktiv og spændende.
Tak til alle jer der støtter bladet og til alle nye som gamle sponsorer.
Og så for resten da : Godt nytår
uj, mh, hd
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Træden Winter Folk Festival
Vi var lykkelige og helt udmattede, Ida og jeg, da vi sad og drak te
søndag eftermiddag. Der havde været så mange indtryk og så mange
følelser at det næsten var svært at sætte ord på. Træden Winter Folk
blev alt det, vi havde håbet, det ville være, og samtidig blev det så
meget mere. Da vi fik ideen, havde vi selvfølgelig håbet på, at det ville
blive en dag med god musik, dejlig stemning og lækker mad. Det blev
det også - men det blev noget meget større.
Først musikken. Vi havde selvfølgelig booket dygtige musikere med
noget på hjerte. Men at alle koncerter ville være så fantastiske, havde vi
aldrig forestillet os. Der opstod en sitrende energi mellem publikums
opmærksomhed og musikernes nærvær, der gjorde at hver koncert
føltes som et magisk øjeblik. Ida sang af hele sit hjerte om at lede efter
sig selv på en ønskeø. Mads Beldring spillede på en guitar, han havde
fundet i storskrald og sang om slingrende veje og frosne tæer. Lyspunkt
brugte kirkeorglet til deres magiske debutkoncert hvor vi sad med
ryggen til og blev henført. Kaspar Kaae sang med sin mørke stemme
sang om de mørke sider af verdens tilstand. Lydia Hol fra Canada og
sang om havet, vinden og sømænd og fik os alle til at synge med på en
protestsang i kirken. Og Floating Sofa Quartet der med ubegribeligt
musikalsk håndværk spillede folkemusik så forsamlingshuset kogte
over. Det var eminent.
Så den dejlige stemning. Den var ikke bare dejlig - den var hjertelig,
nysgerrig, humørfyldt og varm. Den skønneste blanding af folk fra
lokalområdet, og folk der var i Træden for første gang. Snakken gik og
det var tydeligt at mærke hvordan forsamlingshuset og kirken var
ideelle rammer til et dejligt nærvær for gode folk.
Og så den lækre mad. Vi havde ønsket en vegetarisk menu fra
Købmandscafeen og det leverede de på den flottest tænkelige måde. Vi
savnede selvfølgelig Camma, der var sengeliggende med et nyfødt barn,
men Hannah fik med gode frivillige kræfter banket et vidunderligt
måltid indisk mad sammen. Det brændte på den helt rigtige måde på
tungen - og det var lækkert at slukke tørsten i de lokale øl fra Grauballe
Bryghus. Og så selvfølgelig de mange lækre boller, kager og
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kartoffelpizzaer, der blev bagt. Lakridspiberne, chai-teen og Cognac’en
ved midnat. Der manglede ikke noget!
Vejret var endda med os. Jeg havde selvfølgelig håbet på sne - men i
stedet fik vi den flotteste tåge. Helt tæt og grå havde den lagt sig rundt
på markerne, mellem husene og over bakkerne i Træden. Det var
vidunderligt at gå i, når vi mellem koncerterne gik fra forsamlingshuset
til kirken og tilbage igen. Det er ikke nogen lang strækning, men
gåturen var alligevel lang nok til, at man lige kunne samle sine tanker
og snakke med hinanden om den musik, der havde udfoldet sig. Sang
hun ikke dejligt? Hvilket nummer kunne du bedst lide? Fældede du
også en tåre?
Det er måske lidt selvsmagende at skrive så positivt om et arrangement
jeg selv har været med til at skabe, men andet ville simpelthen være
forkert. Det var helt ærligt en af de mest særlige og bevægende
oplevelser jeg nogensinde har haft. Det viste hvor meget der kan opstå i
mødet mellem en god idé, et energisk lokalmiljø, en masse fællessang
og dygtige musikere.
Det store spørgsmål er selvfølgelig om vi gør det igen. Vi kan ikke love
noget, for det var også et stort arbejde at stable på benene. Men med så
stor opbakning og så stor en oplevelse, er det svært ikke at drømme om
en Træden Winter Folk 2018. Vi giver besked, hvis det bliver til noget.
Martin Fehr Therkildsen
Se de mange stemningsfulde billeder fra festivalen på
www.tønning-træden.dk

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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Ny skabsbestyrer
Da Gitte og Leif i Træden har været så heldige at få solgt deres hus,
træder Niels Wenøe til som ny skabsbestyrer.
Derfor skal opslag til info-skabet ved forsamlingshuset i Træden
fremover afleveres hos Niels, på adressen Brunbakken 3 i Træden.
I Tønning er det stadig Hanne Højmark, Skolebakken 10, der tager sig
af ophængning og nedtagning.
Alle kan bruge skabene, hvis de har opslag af lokal interesse, fx
annoncering af arrangementer, referater af møder og køb & salg.

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

Strikkecafeen i Træden
Vil du gerne prøve, om strikning er noget for dig? Vi hjælper dig
gerne i gang.
Vi mødes hos Inga, som bor Gyden 2b i Træden. Hver torsdag i ulige
uger, kl. kl. 19-21 (minus ferier o.l.).
Man behøver ikke melde sig til, det koster ikke noget, og man er
velkommen, uanset om man kommer en enkelt gang, af og til eller
hver gang.
Vel mødt
Mette og Inga (tlf. 6093-9396)
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Veteranarbejdslørdag på TTF
kl. 10- ca 14.00 (incl. Frokost :-))
D. 22/4 2017 bliver der igen mulighed for at deltage i en hyggelig
arbejdslørdag for tidligere friskoleforældre/elever. Vi mødes til
kaffe og rundstykker og giver et par timers arbejde på TTF, inden
vi slutter af med en hyggelig frokost og en snak om skolen og
hvad der rører sig i Lokalområdet.
Af hensyn til forplejningen skal du tilmelde dig på
mette.ms@outlook.dk eller sms til 22391138, senest d. 19/4
2017
Husk at ALLE, unge som gamle, er velkommen.
Venlig hilsen Jørgen Buch og Mette M. Schrøder

Månedens Mathiesen
Hele dagen har solsorten
med stigende virtuositet efterlignet
høvlens hvislen inde i værkstedet.
Endnu længe efter fyraften
sidder den oppe på skorstenen og høvler lange,
krøllede spåner af stilheden.

*******************************
Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning
Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup
Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Tønning-Træden Friskole
Friskolen er kommet godt i gang efter en god og veloverstået juleferie.
De mørke morgener bruges effektivt, og alle elever læser hver morgen
20 minutter fra kl. 8 – 8.20. Det giver læsningen et løft, så både
læsehastighed og forståelse forbedres.
I den kommende tid vil der være nogle tilbagevendende begivenheder
på Friskolen. Vi har i dagene 13. – 17. marts emneuge, hvor vi laver
skuespil. Alle skolens elever er på en eller anden måde engageret i det
projekt, og ugen afsluttes med skolefest fredag den 17. marts i
tidsrummet 17.30 – 22.30. I forbindelse med skolefesten gør vi
opmærksom på, at der kan være nogle trafikale udfordringer på vejen
foran skolen.
Skolens årlige ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 4. april.
Årets skolebyttetur går til Sydals – og nærmere bestemt Tandslet
Friskole. Turen foregår i dagene 17. – 19. maj. Vi glæder os til at
udforske dette område af Danmark, mens Tandslet-eleverne får
mulighed for at opleve vores område i 3 dage.
Friskolen er nu fuldt udvidet, så 9. klassetrin er en del af det integrerede
tilbud. Det betyder, at der nu er omkring 170 elever på skolen, og alle
lokaler er i brug. For at frigøre et par faglokaler, går vi i byggetanker.
Og tankerne går på at lave en tilbygning i skolens sydvestlige hjørne –
mod Børneboligen. Her er der plads til 4 nye lokaler, der skal huse
indskolingen og musiklokalet. Vi vil gerne skabe en bedre
sammenhæng mellem netop indskoling og Børneboligen, da en del af
de ældste børneboligbørn er på skolen om eftermiddagen.
Det er en spændende proces, hvor vi har mulighed for at indtænke
fleksible løsninger, der kan fungere både som skolerum og fritidsrum.
Og endelig er det virkelig dejligt for mig at være tilbage på TTF efter
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godt 6 år, hvor jeg har samlet erfaringer og indtryk fra meget forskellige
skoler. Jeg er blevet mødt med hjertevarme og positive tilkendegivelser,
hvilket glæder mig utroligt meget. Jeg ser frem til at fortsætte den
positive udvikling af vores dejlige skole, og jeg tror på, at vi alle – ved
at tage del i fællesskabet – kan bidrage til, at netop TTF vedbliver at
være en god, lokalorienteret skole. En skole, hvor vi skaber det
fundament, som vi vil, at vores elever skal bygge deres videre
uddannelsesrejse på.
Thomas Kilsmark
Skoleleder
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FASTELAVN

TRÆDEN FORSAMLINGSHUS
D. 26/2-17
KL 10.00
Der er kaffe, the, saftevand og kage til alle

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed
Udlejning ved Bodil 7575 3040
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Månedens digt

(er en gammel klassiker fra Frank Jægers digtsamling Tyren fra 1953)
Liden Sol
Liden Sol i disse Uger.
Februar har gjort os mindre.
Sne der tynger. Is der knuger.
Vi kan ingenting forhindre.
Vi kan heller ikke bede
om at måtte blive større.
Stær og Mus og Vinterhvede
må på vore vegne spørre.
Men måske April vil hente
vore Hjertebål tilbage.
Sammen vil vi tålsomt vente,
liden Sol i disse Dage.
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Børnehaven og Børneboligen
Siden 8.12.16 har vi haft fornøjelsen af, at have Mette Bak i huset
torsdage / fredag. Mette fungerer som lærer i 0 kl. ugens andre dage.
Mette er jo en "garvet rotte" inden for faget og kommer med et frisk
pust. Bl.a. vil der være "musik i børnehaven" hver fredag, hvor børnene
aldersmæssigt skiftes til at deltage.
I forbindelse med vores juleafslutning, fik vi af vores forældreråd
overdraget en gave fra Dansk Humanitær Forening i Brædstrup på en
teaterforestilling med Horsens Amatør Teater. Forestillingen hedder "
Karius og Baktus ". Datoen er endnu ikke aftalt, men vi glæder os og
takker mange gange.
Så er det snart tiden, hvor vi skal i gang med vores før - skole forløb.
Forløbet starter 1.marts og slutter med udgangen af juni. Børnene
glæder sig allerede til at skulle "rigtig" i skole - og være udenfor
"hegnet" .
Formålet med forløbet er bl.a., at optimere børnenes selvhjulpenhed,
evne til at koncentrere sig og høre efter. Men forløbet handler også at
lære skolen, Børneboligen og ikke mindst deres kommende 7 kl. ven, at
kende etc.
For første gang i lang tid kommer der lidt personale udskiftning af fast
personale. Annette har ønsket at bruge sin ret til at gå på efterløn fra
d.1.marts 2017. Vi takker for en stor indsats gennem årene - både i
rollen som en dygtig pædagog med et stort varmt hjerte, - men også
som TR for det pædagogiske personale på stedet. Annette har været
meget optaget af at skabe trivsel for alle.
Vi ønsker hende al det bedste med det næste kapitel af hendes liv.
Vi har forsat mulighed for at benytte Annette som tilkaldevikar, - det vil
vi absolut benytte os af.
Der er opslået en stillingsannonce på en pædagog 37 timer pr. uge fra
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1.marts eller snarrest derefter på skolens hjemmeside og jobnet.dk.
Stillingen vil udover den pædagogiske opgave, indbefatte en
stedfortrædende funktion i mit fravær, - f.eks. ferier.
Fra Børneboligen.
I BB har vi ansat lidt mere personale. Formålet med det er først og
fremmest, at kunne give et bedre tilbud i vores nye del, - BB klub, som
hører til på skolen efter skoletid.
Det er godt for hele huset, at børnene er lidt mere fordelt. Vi oplever, at
der er bedre plads til at være med børnene og være mere tilstede på de
forskellige værksteder.
Ellers er vi i fuld gang med en tradition, vi har indført for år tilbage nemlig "Bag for vores sag". Alt vores bagværk bliver solgt torsdag d.
9.februar i uge 6. Børnene er selvfølgelig med i hele processen.
Pengene vi tjener ind går til et eller andet som børnene har ønsket sig.
Som et nyt tiltag, laver vi nu en måneds kalender. Den fortæller lidt om
hvilke aktiviteter, der er mulighed for den bestemte måned. Den var
egentlig tænkt mest som en bedre information til vore forældre om,
hvad der foregår. Men det har vist sig, at det er et rigtig godt redskab
også til os selv - vi er langt bedre forberedt på de forskellige aktiviteter.
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Nyt landskab!

Kultur er at opdyrke,
kultur må vi have respekt for,
kultur, det er det vi lære af.

I 1924 var to års arbejde med at anlægge Vestbirk Vandkraft til ende.
Det var et ingeniør- og entreprenørarbejde af store dimensioner.
Sådan fortæller Allan Leth Frandsen i sin bog:” Vand, kraft & værker”.
Festen for det hvide lys.
Elektriciteten var ikke et ukendt fænomen, men at det skulle blive
hvermands eje var et folkeligt debatemne efter første verdenskrig.
Et enkelt sted var meningerne om den nye elektricitet så delte, at der
måtte en folkeafstemning til, før sognerådet ville give garanti for
finansieringen af Vestbirk Vandkraftværk.
Det skulle koste 3.5 million kr. og sammen med Bygholm
vandkraftværk og Horsens elværk skulle Vestbirk vandkraftværk dække
et område fra Mossø i nord til Jelling i syd og fra Nørresnede i Vest til
Juelsminde i øst.
Langt de fleste var glade for elektricitetens komme og der blev
arrangeret fest i forsamlingshuset da ”Det hvide lys” kom til byen.
De fleste sogneråd gav garantien i foråret 1923 uden yderligere
diskussion, men i Søndervissing-Voerladegård kommune gik det mere
trægt. Man var sikker på, at garantien ville give problemer og udskød
afgørelsen til midt på sommeren. Der kunne stadig ikke opnås enighed,
for der var fire for og fire imod og en udelod at stemme. Dog fik
anlægsbestyrelsen lov at opstille lavspændingsmaster op langs
kommunens veje.
Der var møde efter møde rundt om. Nogle var sikker på, at det ville
give en økonomisk nedtur, andre var sikker på at det hvide lys skadede
synet og elmasterne skæmmede landskabet.
I Træden har vi vejen Petroleumsstræde, til minde om den gamle kone,
der ikke ville benytte lyset, men vedblev med petroleumslampen.
En ny afstemning om efteråret gav samme resultat, så nu besluttede
man, at sende det ud til folkeafstemning d. 10.10. Hos indbyggerne var
der ingen tvivl. 123 husstande stemte for og 40 stemte imod.
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Begejstringen for det hvide lys var overvældende.
Transformatortårne.
Transformator tårnene skød op i byernes udkant. En af Søndervissings
el- tilhængere beskrev de nye tårne i Horsens Folkeblad d. 7 September
1923:”Syd for forsamlingshuset er for nylig rejst et transformater tårn,
som også pynter i landskabet. Det ligner snart de sjællandske
kirketårne, men er bygget af røde sten”.
Ledningsnettet fra Vandkraftværket til transformatortårnene var
vekselstrøm, som kunne transformeres over store strækninger. I
transformatortårnene blev strømmen omformet, så den kunne passe til
de lokale forbrugere.
Man ventede spændt på strømmen og nu var det snart jul.
D. 27 November 1924 var dæmninger, sluser, stigbord og kanaler
færdige. Frislusen blev lukket og da Gudenåen blev afskåret fra sit
gamle åløb, begyndte vandet langsomt at stige. Begivenheden var i det
gode vejr et tilløbsstykke fra nær og fjern, for børn og voksne.
Dagbladene sendte journalister og fotografer til Vestbirk. Bredvad sø
blev skabt i løbet af eftermiddagen og aftenen. De følgende 4 dage
opstod Naldal sø og Vestbirk sø. Danmarkskortet skulle tegnes om.
D. 2 December stod vandet ved Vestbirk vandkraftværks turbinekamre
og samme dag gik elproduktionen i gang. Ved den højtidelige ceremoni
råbte folk hurra i det sekund lyset kom.
Dette år kunne man fejre Hvid Jul.
Det producerende elværk med 2 mio. grøn energi om året, og
økonomisk overskud, vil man til at
pille ved, fordi man kalder det en spærring. Det er ikke en spærring og
det kan enhver, der står på den genfundne bro med egne øjne se, for i
det gamle åløb strømmer vandet hurtigt afsted.
Man har i 1992 lavet frisluse og stryg ved siden af den store sluse, og
den store sluse kan regulere vandet efter, hvor lidt eller meget der er.
Der er simpelthen ingen grund til at poste store summer på at omforme
en kultur, der er så fuldendt med tre smukke søer og et vandkraftværk.
Hvis der er tvivl, kunne Horsens kommune jo gøre, som man i sin tid
gjorde i Søndervissing-Voerladegård. Sende det til folkeafstemning for
lokalbefolkningen!
Lokalhistoriker
Karen Bækbøl Jørgensen
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Sten finder sted – mødesten får hvilested
Den store sten ved Tønningvej har givet anledning til en del undren og
snak. Horsens Folkeblad har tre gange haft anledning til at omtale det
mærkelige initiativ man har taget i Tønning-Træden med en artikel. Det
vækker til eftertanke, at vi her i sognet føler os fristet til at sætte sten
ligesom for 1000 år siden, når samfundet i øvrigt bliver mere og mere
digitalt.
Foråret nærmer sig dog for landmanden, der har fundet stenen. Og den
står stadigvæk i vejen for afgrøderne, der skal modnes i Herrens År
2017. Derfor mødtes Stenudvalget den 24.1.2017 i forsamlingshuset for
at beslutte den nye placering.
Siden det første møde i december var fire udvalgte lodsejer blevet
adspurgt, om de havde indvendinger mod at give stenen husly og
offentligheden adgang. Ingen af de berørte så problemer med at etablere
et nyt besøgssted på deres jord. I mellemtiden var der ovenikøbet også
fremkommet nye gode ideer til et blivende sted for kæmpen.
Der var altså behov for at belyse mulighederne ved hjælp af
forsamlingshusets nye projektor, kort og fotografier. Begge aftener bød
på drøftelser af mange forskellige gå- og cykeltur ad kendte og ukendte
stier og veje i vores smukke landskab; forbi flotte udsigter, steder og
kulturhistoriske oplevelser. Hvor har vi steder der indbyder til et hvil?
Er der allerede fundet placeringer for de nye bænke, som Lokalråd er
ved at skaffe? Er det helt tosset at sætte en bænk ved stenen?
På januarmødet blev udvalget enig om, at det bedste ville være at
placere Nærumgårdstenen tæt ved dens oprindelige fundsted. Ville det
være muligt at inddrage nogen kvadratmeter af gårdens jord til en ny
plads som offentligheden får adgang til? Jo- det er det! Tony Buch og
datter Helena er med glæde parat til at give stenen og det nye
formidlingssted en varig plads på deres jord. Stenen kommer til at stå
ud til Tønningvej, ved markvejen umiddelbart øst for gårdens
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branddam. Et flot egetræ i forlængelse af læhegnet vil med tiden givet
pladsen endnu mere karakter. Forbipasserende og besøgende vil på
denne måde få lejlighed til at undre sig over denne særprægede hilsen
fra for længst udslettede bjerge og en fjern istid. Fra stenen vil man
kunne gå en kortere eller længere tur, spise medbragt mad og få ny
viden om vores lokalområde og hvem der har boet her igennem tiderne.
Mange er ikke opmærksomme på, at der overfor Nærumgård findes en
gammel, forholdsvis tilgroet kørevej, der forbinder Tønningvej med
Sorgenfri. Via Naturstien har man således forbindelse til de mange
andre muligheder og veje i området. På de kort som blev vist på
forsamlingshusets nye lærred, fik man også øje på mulighederne for at
forbinde stenstedet, evt. ad nye trampestier langs med skeldiger, mod
Troelstrup, Havbækken og videre til Vissinggård og Sønder Vissing. På
det planlagte formidlingsskilt om den store stens geologiske historie og
fundstedets lokalhistorie bliver der forhåbentlig også plads til et kort
over stier og veje i området.
I de kommende uger skal der skabes plads, etableres et fundament og
flyttes med store maskiner. Sideløbende udarbejdes tekst og kort til
skiltet, og der skal indkøbes skiltestander og et bordbænkesæt. Om og i
givet fald hvordan stenen bliver udgangspunkt eller genstand for et
kunstnerisk arrangement eller en udsmykning er endnu et åbent
spørgsmål. Måske bringe det festlige arrangement, som stenpladsens
åbning selvfølgeligt vil danne rammen om, os nærmere en sjov
oplevelse i denne retning? Kom gerne frem med ideer og bidrag til hvad
sådan en stor sten kan bruges til eller udsmykkes med! Mange har i
øvrigt allerede fået øje på at stenen, når den tørrer op igen efter fugtigt
vejr, ligner et stort hoved med et ansigt, som skuer mod syd….
Træden, Jochen Meyer
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kalender
Februar
23. Fællesspisning og kl. 19 Forsamlingshusets Generalforsamling
26. kl 10 Fastelavn i Træden Forsamlingshus
Marts
17. Skolefesten
20. Fællesspisning
April
4. Generalforsamling Friskolen
22. Veteranarbejdslørdag på Friskolen
26. Fællesspisning
Maj
17.-19. Skolebytte
Juni
13. Fællesspisning
17. Arbejdslørdag Friskolen
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. maj 2017
1. august 2017 – 1. november 2017 – 1. februar 2017
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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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