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r e d a k t i o n e n
Vinter bliver til vår – men i skrivende stund har vinterens første gedigne
frost indfundet sig. Brrr – lad os nyde den rensende frost så længe den 
varer.

Julen er overstået med regn og rusk og influenza, vi har trasket os 
igennem januar, men nu venter forårstravlhed. Fastelavn er tidlig i år og
overstået, når I holder bladet i hånden. Det samme er Ladies Night og 
ølbryggerweekenden.

Her i løbet af de kommende måneder venter diverse 
generalforsamlinger, og i næste nummer af bladet vil der komme 
referater fra dem, ikke mindst fra vandværket, der redegør for vandets 
tilstand. Der vil være skolefest, koncerter, skolebytteture og meget 
andet. Så det er et rigtigt forår, vi går i møde.

hd, mb, uj

Månedens Mathiesen : Uvant med lyset
Uvant

med lyset 
ønsker spiren sig tilbage, 

bøjer 
ængsteligt 

sit grønne hoved, 
ser 

for første gang 
sin skygge.

De næste deadlines er:  maj 2018
 august 2018 – november 2018 – februar 2018
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A n n e t t e s   a n e k d o t e r
I 1992 besøgte Peter Bastian Træden med Bandet ”Bazaar” og gav en
forrygende koncert i forsamlingshuset.
1994 kom han igen. Denne gang med ”Balkan-trioen”, hvor Edith
Bødtger og Elita havde lavet mad à la Balkan, så ikke et øje var tørt.

I hvert fald skrev Bastian en uforbeholden kærlighedserklæring
til Træden i gæstebogen: 

 Glade dage og animerede fester af den kaliber, som har været så
karakteristisk for Træden Forsamlingshus! Nærhed, varme og åbenhed! 
Et møde med musikere som altid endte i øjenhøjde, grundet landsbyens
imødekommenhed og….Gefühl!  

På spansk kunne det udtrykkes som aftener med Duende!!
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I 2016 besøgte han os igen, 4 måneder før sin død, og stod alene på
scenen.
Denne gang i kirken – med et foredrag, som var op til ham selv. 
Og han fyldte det hele ud med sin intense tilstedeværelse og eminente
spil – selvom det til tider kneb med vejret, og energien var en vilje, han
tog på sig.

Peter Bastian havde altid noget PÅ HJERTE!

Det var derfor som et poetisk sammentræf, da vores nye præst,
Lone, den 1 søndag efter Helligtrekonger, tog udgangspunkt i Peter
Bastians liv og hans sidste bog ”Altid allerede elsket”, og gennem sin
tolkning af evangeliet og ham, gav os en meget skøn og vedkommende
prædiken, som gjorde, at man forlod kirken med en forståelse af, hvad
det egentlig vil sige, at være ”Altid allerede elsket”.

Vejen til denne indsigt for Bastians vedkommende havde taget
det meste af hans liv, og blev åbenbaret for ham på en måde, han ikke
havde forestillet sig.
 
Få mennesker har som han søgt så kompromisløst efter gåden om
åndeligheden, efter den sande væren…det sande udtryk af selvet i livet.

I 1987 må han dele sine erfaringer med os ved at skrive ”Ind i
musikken”,  hvor han drager kvantefysik, Trecking-ture til Lapland, og
musikteori ind i forsøget på at beskrive, hvad det er, som gør at en
musik-oplevelse eller udførelse, pludselig ”transcenderer” og bliver en
åndelig oplevelse.  I ham. Mellem musikerne. Mellem musikerne og
publikum.

Som for mange andre blev det også for mig en utroligt
inspirerende og givende bog, som i sig selv indebar en form for
transcendens, at læse. Så fuld af viden og energi. Så fuld af kærlighed
til livet og musikken. 

Bogen ”Mesterlære” (2011) havde en anden dagsorden:
Her er det livsindsigterne, som beskrives. Som menneske og musiker.
En dybt personlig bog som går til angreb på ”senmodernitetens

Fortsættes...
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fladland” og offerbevidsthedens ansvarsforflygtigelse – beskrevet
gennem de indsigter, han møjsommeligt, åbent, søgende og ærligt
arbejdede for.
Bastian skriver om at have et hierarki, hvor sandhed og kærlighed er
højere end løgn og bedrag, og at tage det alvorligt !  Ikke undskylde sig
med offerbevidstheden, eller søge den laveste fællesnævner – men
arbejde på at søge sandheden og kærligheden i sjæl og gerning.
Det var dén søgen, som drev ham uafladeligt; han var konstant i
slagsmål med sit bedrageriske Ego, og den stræben kunne naturligt nok
ikke lade ham i ro. 

En født sisyfosopgave!

Indtil han pludselig ”fik fred i eget hus”, som han beskriver det i
den sidste bog. 

Med Lones ord fra prædikestolen:
”En fred, han tilskriver kærlighedens og kristendommens indbrud i hans
liv, som han kalder det, i en alder af 70. 
En fred (…) som indtraf, da det ramte ham, at al denne søgen og
selvrefleksion stammede fra en grundlæggende og almenmenneskelig
længsel hos ham, som han aldrig ved egne kraftanstrengelser, kunne
opfylde.”

Nemlig længslen efter ”en kærlighed, der kender én helt
igennem, og dog bliver ved at være kærlighed”.  

At blive elsket, som den vi er. Løgn og sandhed. Kærlighed og
bedrag.

At blive elsket uanset. 
Som Lone prædikede: ”(…) og det er som dem vi er, og ikke som alt
muligt andet, at døren til livet og gudsriget går op.”

Det er dette Peter Bastian beskriver i sin sidste posthume bog:
”Altid allerede elsket”.
Hvor er det forunderligt, at Træden by, har været en del af denne rejse!
Måske vi kommer til at deltage i flere!
Måske Træden Winter Folk kommer til at bære fanen videre…?!
Det er kun os, som ved det

(Vi har lagt anmeldelsen af Peter Bastians koncert i Lokalnytten fra '92 
på hjemmesiden)
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Nyt fra Trømmelstrup Husmoderforening

Lørdag den 27. januar 2018 mødte 46 festklædte kvinder op til 
’Ladies Night’ i Træden forsamlingshus. Traditionen tro i 
husmoderforeningen trak alle et nummer ved ankomst, som anviste, 
hvilken plads man skulle sidde på. Hensigten med dette er at skabe 
mulighed for at lære nye kvinder fra lokalsamfundet at kende. 
Aftenens overraskelse var en korleder med solist, som begge havde 
meget humoristisk sans. De nyfortolkede kendte sange med tekster 
der fik nogen til at rødme, trække på smilebåndet og grine højlydt. 
Vi fik endvidere fornøjelsen af at synge diverse sange – både 
flerstemmigt og i kanon. 

Den årlige generalforsamling var også en del af aftenens program. Det
blev i den forbindelse vedtaget at bestyrelsen fremover skal bestå af 
syv medlemmer. Fire af bestyrelsens medlemmer havde valgt, at 
tiden var inde til at ´give stafetten videre´. Heldigvis stod seks 
kvinder klar til at overtage ´stafetten´. Den nye bestyrelse består 
således af; Hanne Vølund, Mette Holm, Anja Svoger, Brenda 
Therkelsen, Marianne Andersen, Mai Suurballe og Marianne Sølager 
Jacobsen. 

Den nye bestyrelse kommer med mere information efter 
konstitueringen. 

Den afgående bestyrelse vil gerne takke alle jer der har haft lyst til 
at overtage ´stafetten´ fra os.  Vi tror på at en husmoderforening er 
som en rødvin – den bliver bedre og bedre med årene…

Maria Hansen, Mette Bie Bogh, Mille Schausen og Linda Hindsgaul 
Mikkelsen

PS. Den afgående bestyrelse kan med glæde meddele at vi hverken 
løb tør for ASTI eller Grøn Gajol til dette års ´Ladies Night´!
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Månedens digt

(I anledning af at Tove Ditlevsen ville være fyldt 100 år for et par 
måneder siden, i december 2017, bringer vi her et af hendes digte. Jeg 
ved ikke, fra hvilken digtsamling det stammer, men det er fra 1950’erne
et sted.)

Skolebørnene

De traver snublende, i spredte hære. 
igennem al slags vejr, på dagens bund, 
bestandig små, altid for sent på færde, 
med mælkeskæg om deres nattemund.

Du kender dem på deres alvorsblikke, 
på søvnens em, der står i deres hår, 
og de har altid travlt og ser dig ikke; 
du er en årstid, som de aldrig når.

De grubler på et mystisk regnestykke, 
de hærges af en fedtplet på en bog – 
og venter sig så alt for megen lykke 
af det at blive barndomsfri og klog.

Ved synet af dem husker du, hvor ene  
du var i fjerne morgners tidløshed, 
mens alle blomster sov på deres grene, 
og voksne folks gardin var rullet ned. 

Din smalle seng, og lampens matte pære, 
dit legekammers lugt af fattigdom; 
altid for lille, altfor sent på færde, 
og fuld af sorg, du aldrig talte om.
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Fastelavn 2018
Søndag den 11. februar fyldtes Træden forsamlingshus med 
prinsesser, superhelte, dyr, barbier, spejlæg og andre seje 
væsener til den årlige fastelavnsfest. Kreativiteten var igen i år 
stor blandt både store og små.

Alle udklædte blev fordelt på tre tønder efter alder og så genlød 
forsamlingshuset ellers af høje brag. Alle tre tønder blev slået 
ned selvom det kneb noget med at få hul på de smås genstridige 
paptønde.

Tre kattekonger og tre kattedronninger blev kåret og der blev 
kåret en bedste udklædning i alle tre aldersgrupper. Alle fik flotte 
præmier sponsoreret af Star Me og Superbrugsen.

Bagefter var det tid til fastelavnsboller, kaffe og saftevand.

Camma og Mette Bie meldte sig til at overtage fastelavns 
stafetten, så vi ses igen til næste år.
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Børnehaven

I børnehaven har vi i januar måned haft besøg af komediehuset 
fra Horsens. Komediehuset skulle guide og inddrage vores børn 
gennem et teaterforløb, hvor fokus var processen frem for 
resultatet. Vores yngste- og mellemgruppebørn var med i 
eventyret om ”Prinsessen på Ærten” og de ældste i ”Den grimme 
Ælling”. 
Det var bare en så kanon god oplevelse for alle og en stor 
inspiration for os som personale. 

Den 9.februar var vi inviteret til tøndeslagning på skolen. Vi 
mødte op med flot udklædte børn, som med store øjne fulgte 
benovede med i de sidste forberedelser før tøndeslagningen. Der
er meget at se på og forholde sig til på sådan en dag - tønderne 
kan være svære at få slået hul på og ikke mindst ned, - så de 
mindste gav efter hård kamp op og satte sig ned. Så godt, at der 
ventede friskbagte fastelavnsboller til alle efter madpakken og vel
hjemme i trygge omgivelser. 

Fredag d.2.2. var vi inviteret til rejsegilde på skolens nye 
tilbygning - det var stort, - tænk, der var røde pølser og 
sodavand. Det syntes børnene godt vi kunne inviteres til snart 
igen. 

Lige om lidt indleder vi dette års indskolingsforløb. I år er der i 
den kommende 0 klasse 14 forventningsfulde børn. 
Indskolingsforløbet starter d.1. marts og slutter d.29. juni, hvor 
skoleferien starter. Så er der nogen, der kender nogen, som 
kunne tænke sig at starte på vores skole i 0 klasse til august 
2018, så er der mulighed for at deltage i vores indskolingsforløb 
helt eller delvist. 
Ring gerne for en snak på tlf. 75753166 og spørg efter Yrsa. 

Vi har øget vores fokus i forhold til børn og selvhjulpenhed. Fx. er
børnene på skift med til borddækning. De opfordres til at hente 
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og bruge en saks til at lukke forskelligt emballage op, der er kniv 
og gaffel til at spise med. Vi øver også, at man siger navnet på 
den man taler til og helt konkret siger, hvad det er, man gerne vil.
I Børneboligen er vi i fuld gang med en efterhånden gammel 
tradition, nemlig "bag for vores sag". Bagværket bliver solgt 
torsdag d.1.marts. Hvad vi og børnene tænker, vi gerne vil bruge 
pengene fra dette års "bag for vores sags" på, ved vi ikke p.t. 
De sidste års indtjening er blevet brugt til bl.a. svømmehalsture, 
hvor børnene har været af sted i mindre hold. Det er et tilbud, 
som vi oplever børnene har været glade for og der har været god
opbakning til. Vi tilstræber derfor at fastholde tilbuddet 
fremadrettet. 

I Børneboligen er vi jo ligesom skolen påvirkede af byggeriet, - 
og den manglende skolegård. Der er ikke så meget at sende 
børnene ud til, - så vi er rigtig glade for vores gymnastiksal. Men 
vi ved jo, at vi heldigvis venter på noget godt og glæder os til at 
være "medbrugere" af de nye lokaler. 

Da vi er ramt af et noget lavere tilskud, har vi måttet tilpasse 
vores normering efter det. Vi har i den forbindelse nedjusteret og 
tilpasset vores eftermiddagsmadstilbud, så børnene i højere grad
kan være inddraget i den del og vi i øvrigt, kan fastholde et 
rimeligt aktivitetsniveau. 
 
Yrsa

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

Vand – Varme – Sanitet …
Træden VVS og Maskinforretning

Niels Villadsen
Bredvadmøllevej 11. Brædstrup

Tlf. 7575 11 00
Mobilnr. 4045 1507
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Hej til alle tidligere friskoleforældre og elever

I inviteres hermed til veteranarbejdslørdag på Tønning-
Træden Friskole,

lørdag d. 21. april 2018 kl. 10. – ca. 14.00

Lørdag d. 21. april er der endnu engang arbejdslørdag på friskolen for
alle, som har lyst til at møde nogen af de andre tidligere 
forældre/elever, og som har lyst til at give skolen og Aage en 
hjælpende hånd med et par timers arbejde. 

Aage håber på godt vejr, for han har som sædvanlig en masse gode 
arbejdsopgaver i skolegården og i det grønne område foran skolen, så
du må gerne medbringe haveredskaber.

Vi mødes til kaffe og rundstykker kl. 10 og slutter af med en frokost 
ca. kl. 13.

Tilmelding (af hensyn til forplejningen) til Mette M. Schrøder, gerne 
inden d. 19/4,

på  tlf. 75753065, eller sms til 22391138, eller mail 
mette.ms@outlook.dk

Du er også velkommen, selvom du måske ikke lige får dig meldt til. 
Der er altid plads til en mere!

Vi glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen Mette M. Schrøder, Vestbirkvej 3, Gammelstrup
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Fællesspisning i Træden Forsamlingshus
Efter at have været lagt i vinterdvale med en usikker fremtid foran sig, 
kan vi fortælle at fællesspisning starter op igen her fra foråret. Nu med 
nye arrangører, idet vi har overtaget stafetten fra Mette og Camma. Vi 
siger dem tak for indsatsen i de forgangne år, og glæder os til mange 
hyggelige fællesspisninger fremover.

Her i foråret vil der være fællesspisning onsdag d. 7. marts og tirsdag d.
1. maj.

Alle er hjerteligt velkomne og det er som det plejer: ganske uformelt og
uden tilmelding. Man møder blot op med en ret mad til fællesbordet 
samt drikkevarer til eget forbrug. Vi dækker op så lad servicet blive 
hjemme.

Vi spiser klokken 18.00.

Vel mødt!

Sidsel Uhd Momme og Birgitte Dürr 

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

Træden Forsamlingshus
En nærliggende mulighed

Udlejning ved Jørgen Røjgaard 75753472
*********************************
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Nyt fra Friskolen... 
Kære alle. 

Et travlt og virksomt forår er nu godt i gang på vores friskole, og de
første uger af 2018 er gået med lynets hast afsluttende med
fastelavnsfest for såvel børnehave børn som skoleelever den sidste dag
før vinterferien. Og her blev slået katten af tønden og spist
fastelavnsboller af feer, racerkørere, trolde, hekse, prinsesser, klovne og
andet godtfolk. Skønt at se, at selv store børn i de ældste klasser kan
lege med sådan en dag. 

Friskolens nye tilbygning begynder at tage form, og efter jul er der sat
vægge, opsat spær, lagt tag og opsat vægge ind til de 3 nye lokaler. Vi
kunne derfor holde rejsegilde for alle børnehavebørn og skoleelever
fredag den 2. februar med taler af arkitekt Gitte Falk og Friskolens
formand Martin Hansson. Og som traditionen foreskriver med pølser og
sodavand til de ca. 250 børn og voksne. 

Det er dejligt at kunne følge byggeriet på tæt hold, og vi kan nu
begynde at danne os idéer til indretning, ligesom farvesætningen også
næsten er på plads. 

Byggeriet har indtil nu været klaret af købt arbejdskraft, men inden
længe vil der være behov for forældrehjælp (og gerne veteranhjælp), da
malerentreprisen helt ligger hos skolen. 

Nogle forældre er gået med i et legepladsudvalg, der både arbejder på at
skulle udbygge vores udearealer og være med til at skabe midler til
dette hos fonde og virksomheder. Hvis du kender nogle, eller selv har
lyst til at gøre en indsats for dette, er du velkommen til at henvende dig
på skolen og høre mere. I første omgang vil elevrådet og et par lærere
stå for at arrangere et sponsorløb fredag den 23. marts – dagen inden
påskeferien. Løbet er for alle – 

både børnehavebørn og skolens elever. Vi løber/cykler kl. 12.30 –
13.30. Målet er at skaffe midler til nogle større, konkrete ønsker, som
eleverne gerne vil have på legepladsen. Vi håber på god opbakning, når
børnene kommer med deres sponsorkontrakter. Skulle du have lyst og
tid til at være med – evt. som medhjælper – kan du henvende dig på
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skolens kontor og høre mere. 

I uge 10 står skolen på den anden ende, da det er skolefestuge. Her vil
eleverne fredag den 9. marts invitere indenfor i vores helt eget Harry
Potter univers med magi og drama. Festen garneres med den altid
veloplagte Poul Erik Panduro, der byder alle op til dans. 

Efter påske afholdes som vanligt nogle forårstraditioner. En af dem er
Friskolens årlige generalforsamling – den 12. april kl. 19.00. En anden
er arbejdslørdag for veteranerne/ tidligere forældre. Hør nærmere om
denne på kontoret. Og torsdag den 19. april holder Friskolen
forårskoncert, hvor musikholdene deltager og viser, hvad de kan. I april
tager 6. klasse til København og senere på foråret, i maj, drager alle
elever fra 0. – 8. klasse på skolebyttetur til Vindblæs Friskole ved
Hadsund. 

Med ønsket om et godt og lunt forår til jer alle. 

Venlig hilsen Thomas Kilsmark skoleleder 

Billeder fra rejsegildet og skolens fastelavn kan ses på bagsiden.

     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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Lokalhistorikeren

Barnedåb og Babette:
Midt i Januar genså vi i DR K, den prisbelønnede film:”Babettes
gæstebud” efter en af Karen Blixen`s noveller, - og der midt i det
storslåede middagsmåltid kreeret af den franske kok Babette, bliver
fadene med frugter og kæmpe vindrueklaser båret ind. 

Selvom gæsterne helligt har lovet hinanden, at de ikke vil udtale sig om
denne fremmede, ukendte mad, -så udbryder en af gæsterne alligevel
spontant: ”Og de nåede Esjkoldalen og afskar en ranke med en
drueklase og der måtte to mænd til at bære klasen på en stang”.
Her tænker  han på Spejderne i Canaaens land, det land der flyder med
mælk og honning. 

Jeg kommer til at tænke på et
billede af de to spejdere i 
Canaaens land, det billede er
på dåbsfadet i Træden kirke.
I det sidste halve år er der døbt
en hel del børn i Tønning og 
Træden kirker.

Jeg vil især fremhæve at
børnebørnene nu også kommer 
her for at blive døbt:
De stolte familier Jens og Kirsten Ross, Henry og Kirsten Nielsens,
dyrlæge Koeds, Henning og Lissy Kjempenæs og Ole og Mette Bilstrup
der nylig er flyttet til Træden,- foruden den store Have slægt, der har
rødder tilbage til de gamle gårdmandsslægter i Træden, Jacobine´s
tipoldefar Jacob Mortensen 1739 på Troldborg gården, nu Kenneth og
André s.

Dåbsfadene fra omkring 1557.
De små blev døbt af vand øst op i dåbsfadet, som dækker dåbsfonden. 
Før reformationen 1536

16



var det almindeligt at dyppe barnet helt ned i vandet. Her er igen en af
forskellene på den katolske tid og vores protestantiske tid. Disse
dåbsfade, som er af messing, kommer fra Sydtyskland. 
Motivet er i Tønning kirke Adam og Eva i paradiset, og i Træden
:Spejderne i Canaaens land. 
Det sidste er et charmerende naivistisk billede, som beskriver teksten i 4
Mosebog med den enorme vindrueklase, der er så stor at den må bæres
af to mænd på en stang imellem sig. 
Det er jo sådan man gør, når man har skudt en løve eller en hjort. 
På fadet i Træden kirke ser vi bagerst en mand klædt i bondedragt med
et segl i bæltet, mens den forreste er klædt i narredragt med bjælder i
huen og han danser nærmest lidt overstadigt, så bjælderne kan ringle. 
Det var symbolik at en nar kunne tillade sig at skeje ud, for han skulle
 jo more folk. Dette ser vi jo også i hvælvingerne i Tønning kirke! 
Rundt på kanten af dåbsfadet, står en kryptisk skrift, der er oversat
til:”Søg de nye riger”.
Det var jo det spejderne gjorde, og det skal nok udlægges til at man
ønsker barnet et godt liv på jorden, hvor det flyder med mælk og
honning.
Ligeledes er dyrereliefferne på
Dåbsfonden også et ønske for at 
barnet bliver stærk og modig, som 
en løve, hurtig som en hjort eller buk. 

Her er det fabeldyr på Tønning 
kirkes granit døbefont.
Det er tankevækkende, at det ene
slægtled efter det andet, er døbt i 
disse omgivelser, ved disse gamle
kalkstensfonde og messingfade.

Karen Bækbøl 
Trædenvej 22
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k a l e n d e r
Marts
Onsdag d. 7. kl 18 Fællesspisning 
Fredag d. 23. TTF sponsorløb

April
Torsdag d. 12. TTF generalforsamling 
Torsdag d. 19. TTF forårskoncert
Lørdag d. 21. kl 10-14 Veteranarbejdslørdag

Maj
Tirsdag d. 1. maj kl 18 Fællesspisning 

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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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



   

 
BØGBALLE GÅRD
Bøgballevej 2 
8740 Brædstrup
tlf. 2095 4116

friske æg i stalddørssalg
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	De næste deadlines er: maj 2018
	august 2018 – november 2018 – februar 2018
	Mobilnr. 4045 1507
	
	Fællesspisning i Træden Forsamlingshus
	Efter at have været lagt i vinterdvale med en usikker fremtid foran sig, kan vi fortælle at fællesspisning starter op igen her fra foråret. Nu med nye arrangører, idet vi har overtaget stafetten fra Mette og Camma. Vi siger dem tak for indsatsen i de forgangne år, og glæder os til mange hyggelige fællesspisninger fremover.
	Her i foråret vil der være fællesspisning onsdag d. 7. marts og tirsdag d. 1. maj.
	Alle er hjerteligt velkomne og det er som det plejer: ganske uformelt og uden tilmelding. Man møder blot op med en ret mad til fællesbordet samt drikkevarer til eget forbrug. Vi dækker op så lad servicet blive hjemme.
	Vi spiser klokken 18.00.
	Vel mødt!
	Sidsel Uhd Momme og Birgitte Dürr

