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redaktionen
Varmegraderne er så småt ved at stige, men det har været et
hundekoldt forår. Det er pænt at kigge på, men brrr. . . koldt
at gå ud i. Så kan man jo passende bruge tiden på diverse
generalforsamlinger og andre sammenkomster, som primært
finder sted inden døre.
Der har været generalforsamling i vandværket, forsamlingshuset, i idrætsforeningen, på friskolen, … Det vil I alt sammen
kunne læse om inde i bladet.
Der har været afholdt folkeuniversitet om ølbrygning i
forsamlings-huset, fredagscafeen åbner dørene med jævne
mellemrun. Man er i gang med at planlægge sommerfest /
sportsfest, idrætsforeningen planlægger nye hold, husmoderforeningen finder på nye sjove ideer at mødes om, Træden marked
skal osse forberedes, så diverse bestyrelser har nok at lave.
Vi vil som noget nyt referere til at 'se hele artiklen på
hjemmesiden' eller 'se billeder på hjemmesiden'.Dette gør vi for
at kunne bringe længere artikler og flere billeder. Håber I
tager vel imod dette nye tiltag. I kan finde vores artikler på
www.tønning-træden.dk under Lokalnytten. Alt godt kommer
til den der venter, så hvis der ikke skulle ligge noget på
hjemmesiden når I modtager bladet, kommer det snarest.
Til slut vil vi blot nævne at Maria fra Træden har lavet den
smukke buket på forsiden. Hende finder I også en artikel om i
bladet. Denne buket blev overrakt til Dronning Margrethe d. 20.
Maj til et arrangement i Århus. Flere billeder af buketten kan
ses på hjemmesiden.
GOD SOMMER!

uj, mh, hd
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Akropolis og Tønning - Træden friskole!
Akropolis i Athen, med Parthenontemplet højt beliggende og med
udsigt over byen, har på indersiden i templet, en frise om grækernes
sejr over perserne i 420 før Kristi.
Det var til ære for sejrens gudinde, Athene, at man byggede dette
tempel, og hvert fjerde år har man fejret sejren og Athene med den
panathenæiske procession, hvor Athens borgere af alle samfundslag,
drog af sted med offergaver til Akropolis.
Da man byggede Tønning - Træden skole i 1958 forærede skolens
arkitekter et hvidt relief, et brudstykke af en én m høj og 175 m lang
frise rundt inde i Akropolis. Denne frise forestiller netop dette optog.
Den kan ses på skolens væg på vej ned til 7’ende og 8’ende klasse.
Det er naturligvis kopi, men den er flot og helt magen til originalen.
Det er bare et spørgsmål: hvor befinder originalen sig? Dette tænkte
Leif Andersen for år tilbage og satte sig for at finde ud af det.
Leif havde en bror, der arbejdede i Athen, så hvilket var mere
naturligt, når han alligevel besøgte ham, end at søge på et museum
for oldtidens værdigenstande i Athen.
Dér var man meget opgivende over for Leif. Museet for den slags,
udstillede mest tomme montrer med tekster om de manglende
effekter. En protest for at gøre opmærksom på, at udlændingene
havde fjernet grækernes oldtidsminder og hugget dem til diverse
nationale samlinger. Blandt andet havde en Lord Elgin, London,
fjernet/ reddet så meget han kunne, inden grækerne brugte
Akropolis til alle mulige formål og fik meget ødelagt. Blandt andet
anvendte man Akropolis til opbevaring af sprængstoffer, og Akropolis
blev, under en af de talrige krige, sprængt i luften.
I Tønning - Træden havde vi en præst, Peter Parkov, der vidste alt
om Lord Elgin og hans ”marbles” og på hans anbefaling rejste Leif nu
til London for at se efter frisen og originalerne. Men heller ikke her
havde man lige det stykke fra Tønning, men henviste Leif til Berlin,
for de havde rigtig mange græske frisestumper fra Akropolis.
Så var der netop en mulighed for at kigge efter, da Jochen Bøttger
arrangerede en bustur fra Træden til Berlin for de lokale fra Træden.
Den varede flere dage, og vi så spændende steder, den store sø midt
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i byen, en opera og mange andre ting, og så var vi en del, der
besøgte det berømte museum for græsk kunst. Men heller ikke her
kunne Leif finde frisen.
Han var lige ved at opgive, men så viste det sig, at der også andre
steder befandt sig brudstykker af frisen, herunder på Glyptoteket i
København. Man skal altså ikke altid gå over åen efter vand. På
Glyptoteker er der en flot samling, men heller ikke der er netop
skolens brudstykke. En forespørgsel til en forskningsinspektør, Jan
Stubbe Østergård, der tilfældigt kom til Horsens og holdt foredrag på
senior universitetet, men til daglig arbejder på Glyptoteket, har nu
belyst sagen.Da vi sendte ham et foto, kunne han straks finde ud af
noget.
”Det er jo plade XXXIV fra nordfrisen, der fejlagtigt er kombineret
med XXXVI….og jo for resten, originalerne opbevares på
Akropolismuseet i Athen..”
Så medens Leif igen planlægger en tur til Athen, kan vi andre blot
nyde atheniensernes optog, når vi færdes på Friskolens gange..
KBJ

5

Træden Strikkecafé
Vi starter efter sommerferien torsdag 14. september.
Herefter torsdage i ulige uger.
Hos Inga, Gyden 2B i Træden, kl. 19-21.
Alle er velkomne - unge som gamle, nybegyndere som fuldbefarne.
Også halvunge og halvbefarne.
Vel mødt
Mette og Inga (tlf. 60939396)
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*********************
Husk at gå på www.tønning-træden.dk for at læse :

Hilsen fra Henning Kjempenes i Norge
Der kan være mange grunde til at holde orlov. En af mine grunde har
været en over 20 år gammel, stående invitation, fra min tidligere
svoger, Arne (min søster og han er skilt) om at komme til den lille
øgruppe, Røst, helt vest i Lofoten og være med i livet der i
lofotfiskesæsonen. Arne er ejer af et firma, der opkøber og
forarbejder fisk for senere at eksportere det meste -nu som tørfisk og
saltfisk. Lofotfiskesæsonen begynder stille og roligt i starten af
februar og så accelererer i løbet af februar og marts for så at klinge
af midt i april. Noget af min orlov skulle udleves i Nordnorge med
oplevelsen af Lofotfiskeriet helt inde på -og i -kroppen ved at arbejde
med i sæsonen.
Læs hele hilsnen og se alle de flotte billeder på hjemmesiden.
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Nyt fra Idrætsforeningen
Idrætsforeningen har holdt generalforsamling. Det mundede ud
i en ny bestyrelse med:
Formand: Martin Lund Dupont
Kasserer: Lars Kofod Christoffersen
Medlem: Klaus Nielsen
Steffen Kjær
Heidi Dam
Vi håber at kunne samle nok aktive frivillige til at oprette alle
de hold vi gerne så i Idrætsforeningen. Der er masser af
muligheder for at dyrke idræt lokalt og vi kan kun opfordre til
at bruge de muligheder der er og melde sig som tovholder på et
hold.
De hold der er planlagt efter sommeren er:
Fodbold: Hold 1: Ældstegruppen-2.klasse (mangler 3. træner)
Hold 2: 3.klasse til 5. klasse (Alle trænerjobs ledige)
Hold 3: er 6. klasse og op (Alle trænerjobs ledige)
Forældre/barn gymnastik: for midste og mellemgruppen (og
dem der starter i midstegruppen inden maj 2018)
Gymnastik: Førskolegruppen og 0.klasse (Her mangler
trænere/hjælpere før holdet kan sættes op)
Gymnastik: 1. og 2. klasse (Her mangler 1-2 hjælpere)
Løbehold
Volleyball
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Der er mulighed for at lege badmintonbaner
Er der mon nogen der har mod på at træne et voksen/senior
hold?
Vi har også mulighed for petanque, floorball og hvad I ellers kan
finde på, så meld ind hvis der er interesse for at starte noget
op. Idrætsforeningen hjælper med det praktiske.
Hvis der er opbakning til det vil vi gerne starte aktivitetsdagene
op igen, hvor der fx vil kunne blive arrangeret rulleskøjtedag,
nerfdag, gåtur,cykeltur, junglebane, rundbold, etc. Meld gerne
tilbage om der er interesse for disse dage og om du vil være
med til at arrangere en aktivitetsdag.
Vi er så småt gået i gang med at bruge vores side på
hjemmesiden. Så følg med på www.tønning-træden.dk under
foreninger – Tønning Træden Idrætsforening. Vi bruger dog lige
nu flest kræfter på at få holdene sat op, men satser på at
hjemmesiden også med tiden bliver fyldt med info.
Vi vil meget gerne have fat i flere ungdomstrænere fra
storehjul. Så hvis du har lyst til udfordringen og gerne vil have
erfaring som hjælpetræner på et af holdene hører vi gerne fra
dig.

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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Træden Gammelstrup Vandværk
Referat fra Generalforsamling den 11. april 2017
Til stede var 13 forbrugere inkl. bestyrelsen
Valg af dirigent og skriftfører
Michael Jensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelsen var blevet
husstands omdelt fordi Brædstrup Avis havde glemt at sætte annoncen i
Avisen. Hanne Højmark blev valgt som skriftfører.
Beretning for 2016
Knud startede med at byde velkommen til tilflyttere og Den Genfundne
Bro, og til to nye forbrugere på Vesbirkvej.
Året der er gået har været et roligt år indtil december. Der har kun været
små reparationer ude på ledningsnettet, men til gengæld gik det galt i
november og december med et par store brud i Tønning.
Vi ledte længe efter begge brud og havde problemer med at lokalisere
det.
Det ene blev fundet ved en forbruger i Tønning og det andet brud blev
fundet den 1. januar kl. 22 efter et par dages søgen inde mellem
juletræerne på Smedbakken. Det var en 10 år gammel fitting der var
knækket.
Horsens Vand (nu SAMN forsyning) opsagde i 2014 samarbejdsaftalen
om betaling for aflæsning af vandmålere til spildevands afregning, så vi
skal indtil videre forhandle om det fra år til år. I 2016 fik vi forhandlet
den gamle pris hjem til Træden Gammelstrup Vandværk.
Der var også en opfordring til de forbrugere der renoverer ældre huse
om at få skiftet stikledningen til vand hvis den er lavet at jernrør.
Vandværket betaler fra hovedledningen og 1 m. ind på grunden, hvor
værket så sætter en målerbrønd. Det er dyrt og ærgerligt at brække
nylagte fliser op for at lave en reparation af et vandbrud, når man først
er færdig med renovationen.
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De forbrugere der vil være på forkant og gardere sig mod større uheld,
har mulighed for at opdage brud hvis de læser måleren af en gang om
måneden, og på den måde opdage et stigende forbrug, ved at måleren
kører lige så stille hele tiden. Det er med til at begrænse skadens
omfang, og den tilhørende regning for vand bliver heller ikke så stor.
Der er stadig en gruppe forbrugere som ikke føler at de har samme
forpligtigelse til at betale for det vand de bruger. Så er det igen lige på
og hårdt med rykker til gamle kendinge. Prisen for rykker og lukning
fremgår af takstbladet. Ved en lejer der fraflytter uden at betale for
deres forbrug, bliver regningen sendt til udlejer. Der er desværre sket en
optrapning og vi har væet nødt til at lukke for vandet til enkelte
forbugere.
Mht. vandprøver og vandkvalitet har vi skærpet opmækrsomheden på
problemer med agressiv CO2. Problemet er nu løst igen ved at ændre på
sammensætningen af filtermateriale og tilsætning af luft. Vi måler ph
værdien hver 14. dag så vi kan blande filtermaterialet efter resultatet.
Der har ikke været taget vandprøver for pesticider og auromater i år.
Der var i starten af 2011 indkaldt til møde om de indsatsplaner i
Horsens kommune skal lave for vandforsyningen i den gamle
Brædstrup kommune. Det er et arbejde der har været undervejs siden
2004.
De nye vandforsyningsplaner er nu vedtaget og vi har fået tildelt det
område som bliver vores fremtidige forsyningsområde, med de
forbrugere vi har pligt til at forsyne, hvis de får problemer med
vandkvaliteten på de pågældende ejendomme.
Vores samarbejde med Brædstrup Fjernvarme kører uden
vanskeligheder. De klarer opkrævninger, bogføring og fremstilling af
årsregnskab for os.
Når der er en forbruger der opdager et vandbrud, har vedkommende
pligt til at kontakte vandværket og give besked om at der er noget galt.
Til sidst var der en tak til bestyrelsen og vandværkspasser for årets
indast, og tak til forbrugerne for deres tålmodighed i forbindelse med de
lukninger der har været når der har været reparationer og
vedligeholdelse.
Fortsættes...
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Der blev spurgt til aflæsningskortene for 2016. Normalt sender
Brædstrup Fjernvarme aflæsningskort ud til forbrugerne, som så
efterfølgende skal aflæse målerne og indsende dem. De senest år har det
givet en del problemer i form af manglende og forkerte aflæsninger.
Bestyrelsen valgte selv at tage ud og aflæse alle målere i år, og det viste
sig at være en god ide.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet for 2016
Det blev stillet et spørgsmål omkring de 44.000 i tilslutningsbidrag for
2016. Det er Den Genfundne Bro der er tilsluttet. Anlægsarbejdet blev
lavet for en del år siden, men pengene er først kommet i kassen da
Broen blev tilsluttet.
Regnskab, Takstblad og langtidsbudget blev gennemgået og godkendt.
Takstblad
Takstbladet blev gennemgået og godkent.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelse
Palle Nielsen blev genvalgt.
Hanne Højmark blev genvalgt.
Poul Erik Jensen blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter.
Jens Kirk blev genvalgt som suppleant.
John Nielsen blev valgt som suppleant.
Jens som 1. suppleant og John som 2. suppleant.
Valg af revisorer.
Birthe Johansen og Michael Jensen blev genvalgt som revisorer.
Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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Månedens digt
(Digtet er skrevet af Cecil Bødker og stammer fra digtsamlingen
Fygende heste fra 1956. Cecil Bødker er lige blevet 80 år og har et
stort forfatterskab bag sig. Særlig kendt er hendes bøger om Silas og
den sorte hoppe, der udkom i 1967. Mange vil huske Silas og hans
mange venner fra deres barndom. Han kan vel sammenlignes med
70’ernes Harry Potter)
Afspænding
Ligge på sin flade ryg
og lytte,
synke ned til græssets rod
og ormene, og føle tørven
halvvejs opad siden.
Gå i leje
låne et cikadelår
og spille fint
på egerne i solens hjul.
Ligge på sin flade ryg
og lade jorden ta imod sig,
føle klokkeblomster spire
mellem knoglerne
og mærke græsset lukke sig
igen.
Koens delte klove glemmer
at den tue der
var mig.
Lade regnvand pusle
med min hovedskal
og sive ned i jorden
med min hjerne,
føle knoglerne forskydes,
skride,
høre tuen synke.
Ingen aner hvilken vægtig træthed
der fandt hvile her.

Cecil Bødker
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Træden Forsamlingshus
Formandsberetning 2017
Endnu et år er gået hvor der har været forskellige
arrangementer og et forsamlingshus der er blevet opdateret.
Året startede med revyen ”Trømmelstrup på kanten” med stor
succes. To aftener hvor forsamlingshuset var fyldt med tilhører
der morede sig over de fantastiske skuespillere der havde
knoklet måneder op til. En stor tak til de frivillige og aktører
som sørgede for det blev nogle fantastiske aftner.

Ved forårsrengøringen i forsamlingshuset fik vi gjort rent i
skabe, køkkenet blev rengjort, pudset vinduer og andre
småting som er vigtigt for at et hus kan stå fint til udlejning.
Alt dette blev udført af frivillige der brugte en søndag på
dette. Tak for det.
Sidst i august havde vi Træden marked som igen var godt
besøgt af børn og voksne der hyggede sig med de forskellige
aktiviteter. Jeg var desværre ikke med fra starten pga.
sygdom men fik slæbt mig der ned sidst på dag. Vejret var
med os som sædvanligt så en rigtig god dag. En stor tak til
dem der hjalp i løbet af dagen.
Julemarked blev igen i år arrangeret af Mette og Maren. Efter
en tur rundt ved alle boderne kunne man blive serviceret af 7.
klasses elever fra Friskolen med varm kaffe og gode va fler.
Sidste arrangement var Julebanko, og som altid er populær
med et fyldt forsamlingshus, en aften hvor både børn og
voksne håber på den store gevinst og glæder sig til Toves
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gode flæskesteg.
Imellem disse arrangementer har der været fællesspisninger,
fredags cafe som har været godt besøgt, en god måde at
mødes og få nye kontakter og høre hvad der sker i området.
For at vores forsamlingshus kunne præsentere sig mere
opdateret for vores kunder, ”vores lejere” syntes vi huset
trængte til en opfriskning, vi besluttede derfor at få malet i
store og lille sal og samtidigt købe nye stole da flere af dem
kunne fore findes mug på. Nye borde er også blevet indkøbt så
vi og lejere ikke skulle slæbe på de tunge border som også
fyldte meget. Gryder og pander er blevet udskiftet og da
vores køleskab i baren stod af fandt vi et godt køle/svale
skab. Så alt dette fik vi gjort hen over sommeren.
Der har været en del forespørgsler om at få internet ført i
huset. Dette besluttede vi så at gøre sidst på året men har først
fået det ind i starten af 2017. Vi håber det vil være til glæde
både for lejere og os.
Sidst har vi søgt kommunen som havde et ekstra ordinært
tilskud til forsamlingshusene i kommunen om at få
efterisoleret huset og fik pengene til det. Med dette håber vi
at mindske vores varmeudgifter.
For at kunne gøre alt dette er det vigtigt at vores økonomi er
ok og der er vores vigtigste indtægt udlejningerne i
weekenderne. Dette er med til at vi stadig kan have et
forsamlingshus som fungere optimalt, præsentabelt og med
nogle gode forhold der gør at lejere har løst til at bruge vores
hus.
Fortsættes...
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Men samtidig skal der også være plads og rum til
hverdagsarrangementer som eksempelvis fællesspisninger,
Foredrag, Foreningsmøder samt spontane arrangementer.
I løbet af året har vi været i dialog med Købmands cafeen
omkring aftaler for brugen af forsamlingshuset. For at finde
en løsning som kunne tilgodese Cafeens ønsker og samtidigt
ikke forringe det nuværende niveau for udlejningen som er
vigtigt for at opretholde efterspørgslen for vores hus, gav
dette udfordringer. Det har ikke været let at finde en løsning
der kunne opfylde alle cafeens ønsker, men vi er nu nået frem
til en midlertidig aftale, der tilgodeser begge parter.
Tilbygningen som cafeen har søgt penge til via fonde er nu
undervejs og som vil kunne bruges af begge parter. Vi ønsker
i bestyrelsen fortsat at have et godt samarbejde så vi får det
bedst mulig nærmiljø, hvor der er trivsel, engagement og
nytænkning, og at vi samtidig værner om de aktiviteter og det
forsamlingshus der fungerer og er til glæde for mange både i
og udenfor byen.
Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde. Vi har været konstruktive og arbejdet godt
sammen om de udfordringer der har været. Det betyder meget
at en bestyrelse er i harmoni og dermed ser og bruger
hinandens styrker.

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Bodil 7575 3040
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Vi gentager sidste års succes – skal du med?
Det lille Røgeri – 15. September kl. 18.30
Lækker Tapas buffet, skønt selskab og overraskelsesevent
(max varighed ½ time, da vi selvfølgelig skal have tid til den
uformelle snak ).
Pris 150kr for medlemmer og 250kr for ikke medlemmer.
Drikkevare betales separat med mønter eller mobile pay.
Tilmelding senest 7. september (bindende) til mobil
25 54 34 34. Husk at tage din nabo med! Betaling foregår på
dagen.
Håber at vi ses!
Mange hilsner fra bestyrelsen
TRØMMELSTRUP HUSMODERFORENING

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

Månedens Mathiesen
Goddag igen, nikker jeg til anemonerne.
Forbavset kigger de op.
*
Foroven lærken.
Forneden alt det andet
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Nyt fra Trømmestrup Husmoderforening
Der blev holdt et brag af en “Ladies Night” d. 27. januar. Fra
bestyrelsens side synes vi at det var en KÆMPE succes og er
taknemmelig over den store opbakning og åbenhed overfor
aftenens indslag.
I forbindelse med Ladies Night blev der afholdt generalforsamling, hvor der blandt andet blev spurgt ud til
medlemmerne, hvad de ønsker at bruge Trømmelstrup
husmoderforening til. Det kom der en masse gode forslag op
omkring. Bestyrelsen gennemgik forslagene til seneste
bestyrelsesmøde og kort fortalt er rammen for Trømmelstrup
husmoderforeningen som følger:
Bestyrelsen står for 2 årlige arrangementer. Det ene Ladies
Night og et andet arrangement i løbet af sommerhalvåret.
Derud ov er er det op til ALL E medlemmer at lave
arrangementer. Bestyrelsen er altid villig til at vejlede og
hjælpe med opslag og lignende efter behov. Målet er at alle
medlemmer skal være en del af at drive husmoderforeningen.
Husmoderforeningen er dermed en ramme fuld af netværk og
fællesskab som de enkelte medlemmer kan forme efter behov.
Trømmelstrup husmoderforening vil gerne støtte op om andre
lokale initiativer ved at f.eks. at opfordre medlemmer til at
deltage i andre lokale begivenheder. Samarbejde med andre
foreninger/grupper i lokalområdet om arrangementer eller
andet. Således at vi styrke fællesskaber på tværs i
lokalområdet.
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Kommende arrangementer
Pilates 17. August kl. 19.00 på Tønning Træden Friskole
Tapas og overraskelse: Det lille røgeri d. 15. september kl.18.30
’Husmoderhjælpen’ som nyeste trend fra bestyrelsen!
Vi kender det alle - pludselig står vi og har rodet os ind en
masse opgaver, som det kan være svært at se sig ud af. De
fleste knokler på for selv at nå det. Men hvorfor ikke melde ud at man har brug for hjælp - og få en god oplevelse ud af det sammen med en anden/andre?
Vi foreslår at vi bruger Husmoderforeningens facebookgruppe til
at tilbyde hinanden en hjælpende hånd eller bede om samme.
Vi befinder os i en travl hverdag, på hver vores måde, og de
fleste af os er optagede af hvordan vi får ”det hele” til at
hænge sammen uden stress og jag. Det er en mere kompleks
opgave. En lille ting kunne være, at vi kvinder øver os i, at
bede andre om hjælp. Det er tænkt som inklusion af hinanden dannelse af nye fællesskaber på kryds - og tværs. Det er ikke
tænkt som ”noget for noget” - men ” er der en eller flere, der
vil hjælpe mig med en ”opgave”? Man kan byde ind med 1 time
eller mere - det betyder ikke, at en enkelt person skal løfte
hele opgaven.
Det er vigtigt, at man byder ind af lyst og interesse - og ikke af
pligt!
’Husmoderhjælpen´ skal ses som et koncept der bygger videre
på den gamle ’træden ånd’ og hvor vi, som yngre generation,
må finde vores måde at vedligeholde ’ånden’ på i de
betingelser vi har for vores liv anno 2017.
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Købmandscaféen
Så er der igen nyt fra Købmandscaféen – og vi er klar med
datoer for flere caféarrangementer frem til sommerferien.
Siden vi skrev sidst om projektet, er der sket meget på flere
planer. Her følger et hurtigt indblik.
Da vi sidst afholdte fredagscafé, fortalte vi, at vi forventede at
gå i gang med byggeri af tilbygning her til juni. Det har vi
arbejdet ihærdigt på at realisere. Blandt andet er det lykkedes
at få yderligere 50.000 kr. i støtte - fra Engel Friis Fonden.
Samtidig med denne proces har der været generalforsamling i
bestyrelsen for Træden Forsamlingshus. Det betød farvel til
gamle samarbejdspartnere og goddag til nye ansigter i
bestyrelsen. Det har i sagens natur betydet, at det også har
været nødvendigt lige at sætte farten lidt ned i forhold til
Købmandscaféen, så de nye i bestyrelsen kunne få mulighed for
at blive grundigt orienteret om projekt Købmandscafé i Træden
Forsamlingshus og samarbejdet de to foreninger imellem, inden
vi tager de næste vigtige skridt sammen. Vi har haft rigtig
mange gode møder i forskellige konstellationer de to
bestyrelser i mellem, og selvom det kan virke som en
langsommelig proces – ja så har det været godt at gå lidt
tilbage igen og sætte ord på ideer, visioner og ønsker til det
fremtidige Træden Forsamlingshus.
Den nye bestyrelse i forsamlingshuset har imidlertid også ønsket
at udskyde byggeriet. Begrundelsen er, at de gerne vil retænke
tilbygningen. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke som
forventet skal i gang her til juni, og vi håber meget, at de folk,
der allerede har tilkendegivet, at de ville lægge arbejdskraft i
projektet vil være tålmodige og forhåbentlig være klar – når vi
sætter i gang. Heldigvis har vi fået tilladelse til at vente med at
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anvende de 113.000 kr., som vi er bevilliget af Lokale- og
Anlægsfonden indtil juni 2018.
I de kommende måneder venter flere samarbejdsmøder mellem
bestyrelsen for forsamlingshuset og Købmandscaféen, så vi
finder den helt rigtige løsning med tilbygning.
Mens vi arbejder i kulissen, arrangerer vi selvfølgelig også
fredagscafé og andre arrangementer. Sæt x i kalenderen, og
inviter din nabo, familie eller et hold venner med til:
• Fredagscafé 2. juni kl. 15-18 – åben café for alle.
• Koncert i Vestbirk lørdag den 10. juni: Gratis koncert ved
Vestbirk Kraftværk – hvor Købmandscaféen står for alt
salg af kaffe, kage og is. Arrangørerne forventer op mod
2.000 gæster, så vi vil gerne have nogle hjælpere den
dag. Ring/skriv til Camma på 50563163 – hvis du har lyst
til at hjælpe til et par timer. Se mere på Facebook.
Mange hilsner og på gensyn i vores allesammens Købmandscafé

*******************************
Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning
Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup
Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Et event for
Mænd i alle

Tag naboen
MANDEHØRM 2.0

Aldre i

og sønnerne
med

Trømmelstrup

Lørdag 17 juni kl.14,00
I kender alle Nak & Æd.
Arrangementet starter med lidt praktisk info. Sjov, spas og snak
i en nogle timer, derefter madlavning og spisning. Resten af
aftenen er der mandehørm, bål, skålen, måske et indslag,
mandskor eller andet
Vi skaffer noget forskelligt vildtkød, fisk, harer, rå-då-kronvildt,
vildsvin, giraf etc. Der må gerne bidrages.
Vi indkøber div. tilbehør kartofler, løg, bacon, champignon,
fløde, salat, brød, smør mm. Forslag modtages
Vi bliver inddelt i små hold, min 1 Nicolaj og flere Jørgener,
hvor vi tilbereder maden over åben ild, for så at servere det på
et stort fællesbord.
Hvis i skal bruge opskrifter skal i selv have dem med…… Byd ind
med gode forslag.
Team Nak & Æd står for opførelse af lejren, der har sin
placering ved Crossbanen neden for Tønning skov. Lejren består
af Idrætsforeningens ”tipier” hvor der vil være lavet borde til
madlavning, samt bord/bænkesæt for spisning. Udenfor laver vi
et passende antal bålpladser og bål.
Der er mulighed for transport fra Tønning til lejren ca. kl. 13.30
22

- og måske retur… ellers følg skiltene.
Det er nødvendig at vi hver især har lidt grej med til lejren, så
som pibe og tobak, krus, glas til de små skarpe, knive, pande/
gryde, krydderurter, krydderier. Noget til hygiejne. I ved bedst.
Gense et afsnit af Nak & Æd hvis i er i tvivl.
Baren: Den er lukket. Derfor skal selv tage jeres favorit
øl/Vin/skarpe med, del den med de andre og fortæl hvorfor det
er favoritten.
Toilet: Der er et toilet på pladsen, det virker EN gang så er
det stoppet. Resten foregår i skoven. Da vi laver mad, bliver
der selvfølgelig opsat en håndvask med sæbe og rindende vand.
Overnatning i lejren: de første 5 kan sove i hytten resten
skal selv finde på noget.
Hvis i har et indslag, en sjov aktivitet, eller andet i kan berige
os andre med. Eller blot lyst til at hjælpe med lejren og andet
eks. løvtræsbrænde i ca. 20 cm stykker. Vanddunke til rent
vand. Så giv endelig besked
Altså som i kan se skaber vi nogle rammer, resten er i med til at
udvikle. Der er selvfølgelig mulighed for regn, det har aldrig
stoppet Nicolaj og Jørgen. Men vi kan blive nød til at finder en
plan B. den tid den…Prisen for hele pakken er Kr. 150 som
indbetales på mobilepay 61863989 for tilmelding. De af jer der
ikke har denne mulighed ringer bare på samme nummer. Så
finder vi ud af det. Tilmeldingsfrist lørdag 10/6.

Mandehørm 2.0 – Nak & Æd
Erik 61863989
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Yderlige info mm. Svend

Marias blomster
Lokalnytten har været på besøg hos
for at høre nærmere om, hvad det
gang med at opbygge. På Facebook
tilbud om blomsterdekorationer op,
Fru Hansen blomster.

Maria Hansen på Bavnehøjvej 2
er for en virksomhed, hun er i
er der en gang imellem dukket
man skal bare henvende sig til

Ok, det lød spændende, måske var der dukket en helt ny
blomsterbutik op, uden at man havde lagt mærke til det, så
Lokalnyttens nysgerrige reporter gik på formiddagsvisit.
Maria står i garagen, da jeg ankommer, i gang med at male nogle
opsatser, som skal bruges til en opgave i weekenden. Det ser
spændende og mystisk ud, fortæl om det Maria! Hvordan er du
kommet hertil?
Historien om Marias blomster er lang og kringlet. Det stod ikke
umiddelbart skrevet, at det var blomster, der skulle blive hendes
store passion. Maria fortæller, at når hun kikker tilbage på sin
barndom, har hun altid været kreativ og visuel. Især hendes
bedstemødre betød meget for hendes senere livsvalg. Mormor var
syerske og skabte smukke og fantasifulde kjoler, og farmor havde
masser af blomster i sin have og lavede fine buketter og
dekorationer.
Som ung valgte Maria at uddanne sig indenfor konfektion og design.
Det førte til arbejde som bl.a. skrædder ved den aarhusianske
kjoledesigner, Marianne Carøe. Senere tog hun en uddannelse på
TEKO i Herning som indkøber og arbejdede efterfølgende flere år,
som kreativ indkøber ved Bestseller i Brande.
I 2012 flytter Maria og hendes kæreste Kim til Træden, hvor de gifter
sig i 2013. De siger JA til hinanden i Træden kirke og holder
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efterfølgende festen i Træden forsamlingshus. Maria fortæller, at de
selv stod for alt ved festen, og her udfolder Maria al sin kreative
fantasi omkring oppyntning og dekorering af forsamlingshuset. Tiden
går, og der kommer børn, to stykker, Noah og Nanna.
Efter 2.barsel begynder blomsterne for alvor at trække. Maria søgte
og fik praktikplads hos en blomsterforretning i Silkeborg, og tog derpå
en blomsterbinderuddannelse i Beder. Det gik godt, og nu kunne
Maria koncentrere sig om blomsterne. Ca. to dage om ugen arbejder
hun hos en blomsterforretning i Aarhus, og ellers er hendes mål at
opbygge en virksomhed, som kan beskæftige hende fuld tid.
Maria har i løbet af det sidste års tid arbejdet med at opbygge sin
egen virksomhed. Hun har fået et CVR-nummer, fået tilpasset sin
strategi og målgruppe og selv lavet sig en hjemmeside. Så nu er det
ved at være på tide, at arbejdet virkelig kommer i gang. Maria har i
løbet af året der er gået haft flere forskellige opgaver. Både for
private og for virksomheder. Det kan være til bryllupper,
konfirmationer, jubilæer, runde fødselsdage. Hun har ingen butik
med faste åbningstider, men i stedet et værksted, så hun har
muligheden for at mødes med sine kunder når det passer dem.
Og hun har det dejligt. Maria arbejder med blomster, hun udfolder
sin kreativitet for at glæde andre, hun vil i sit arbejde være legesyg,
begejstret, lidenskabelig og ikke mindst ærekær. Det skal være godt
håndværk.
I er meget velkomne til at kontakte Maria.
Mail

: mh@fruhansenblomster.dk

Hjemmeside : www.fruhansenblomster.dk
Facebook

: www.facebook.com/fruhansenblomster

Se også flere billeder fra Maria på www.tønning-træden.dk
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Tønning-Træden Friskole og
Børnehave
Foråret er endelig ved at vise sig fra sin pæne side, og træer og
buske springer ud og inviterer os udenfor. Friskolens udearealer
bruges flittigt både i frikvartererne, Børnebolig-tiden og i
Børnehaven. Skønt at se, hvordan jakker skiftes ud med trøjer,
og at rundbold og fodbold på sportspladsen igen er blandt
favoritdisciplinerne, når der skal bevægelse til som afveksling
fra dagens undervisning.
Årshjulet roterer med sin vante kadence, og april var centrum
for et par tilbagevendende begivenheder. Her skal nævnes
forårskoncerten, som blev afholdt den 27. april med deltagelse
af eleverne i 0. – 6. klasse. Her fik vi prøver på det, de har lært
gennem skoleåret, og såvel elever som forældre var med om at
synge nogle af vores dejlige forårssange.
Lørdag den 22. april samledes en flok tidligere forældre fra TTF
til den årlige arbejdslørdag. Her blev både hygget, snakket og
arbejdet ude og inde. Dejligt, at I stadig har lyst til at tage
”forårsrengøringen” sammen en lørdag. Tak for det!
Jeg en skole bygge vil
Og når der nu er sagt tidligere forældre, så er tidligere formand
for skolebestyrelsen, Jakob Magnussen, med i processen
omkring projektering og byggeledelse. Hvis I som tidligere
forældre har interesse og lyst til at deltage i dele af byggeriets
faser, hører vi gerne fra jer. Jeres hjælp har været vigtig før,
og det kan den blive igen. Det ville være fantastisk, om vi
kunne samle alle gode kræfter om denne opgave.
I begyndelsen af maj afholdtes de skriftlige prøver for 9. klasse,
og den 24. maj holder 9. klasse sidste skoledag. Herefter
begynder de mundtlige prøver, der foregår i juni måned.
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Dimission for 9. klasse med taler, sange og uddeling af
afgangsbeviser foregår torsdag den 22. juni.
Årets skolebyttetur til Tandslet Friskole på Als foregik 17. – 19.
maj, og alle elever fra 0. – 8. klasse deltog. Dybbøl Banke og
Danfoss Universe bl.a. var på programmet. Vanen tro cyklede et
stort hold elever fra 4. – 8. klasse dagen før mod syd med
destination mod en efterskole omkring Vejen. Her overnattede
de og blev samlet op onsdag formiddag for at køre med bus mod
Als. Det er ganske imponerende at så mange har mod på en
cykeltur. De cyklede 102 km. Lørdag den 17. juni er der
arbejdslørdag på TTF, hvor ude- og indearealer får den store
tur. Sidste skoledag inden sommerferien for eleverne i 0. – 8.
klasse er fredag den 23. juni.
Med ønsket om lune og lyse forårsdage.
Thomas Kilsmark Skoleleder
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Veteranarbejdslørdagen på TTF.
Vi havde endnu en hyggelig veteranarbejdslørdag på TTF d.
22/4.
Der blev drukket kaffe, snakket, ARBEJDET, snakket, drukket
pause-øl/vand, ARBEJDET, spist frokost, drukket kaffe m.m.
Alt det nåede vi inden vi gik hjem igen.
Vi vil bare rigtig gerne have flere med, så vil du ikke lige
overveje, om du skal med til næste år?
Der kommer opslag om datoen i starten af 2018.
Tak til alle de trofaste veteraner og velkommen til alle jer, der
også gerne vil give en hjælpende hånd til TTF og samtidig
mødes med gamle venner.
Jørgen Buch og Mette M. Schrøder
Gammelstrup
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anettes anekdoter
Det er skærsommer.
Alt i naturen står i friske grønne farver. Danmark har klædt sig i
kniplinger langs grøfterne, og blomsterne står i blødt fuldt flor.
På regnvejrsdage stemmes sindet med længsel. På solskinsdage
må man ud i herlighederne og fylde skønhedsdepoterne op.
Det må være det egentlige i maj og juni: At lagre skønheden
dybt i sindet.
Det gør vi så. I de sparsomme timer mellem søvn og pligter.
Men ungdommen…..
Ungdommen læser til EKSAMEN!!!
Nu om dage har de nærmest eksamen året rundt, - men det er
alligevel i maj-juni at de fleste eksamener samler sig. De
afsluttende af slagsen. Årsprøverne. De afgørende.
Som om, det ikke var hårdt nok i forvejen!
For det er jo djævelens værk, at man skal bruge de skønneste
måneder af året på at terpe og terpe og læse og læse – i stedet
for at cementere venskaber og kærlighed under den blå himmel
med en blomst bag øret.
Og er de så noget værd? De der eksamener?
Tja….helt retfærdige bliver de vel egentlig aldrig...
Læs hele anekdoten på www.tønning-træden.dk under
Lokalnytten
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kalender
Juni
2. Fredagscafé
10. Vestbirk Havefest
13. Fællesspisning
17. Arbejdslørdag Friskolen
17. Mandehørm
23. St Hans på Troelstrup bålplads
August
17. Husmorforening: Pilates
27. Træden Marked
September
14. Opstart af Strikkecaféen
15. Husmorforening: Det lille røgeri
23. Høstfest
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De næste deadlines er: 1. august 2017
1. november 2017 – 1. februar 2017 - 1. maj 2017
30

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
31

32

