“Operation Åben By”
var en stor succes
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Fællesarrangementer samler byen
Trige by sprudler af liv, nybyggerier og aktiviteter. Arrangementet ”Operation Åben By” var en stor success og samlede mange
borgere, som kunne høre om alle de spændende ting, der foregår i byen/området. Med en forventet vækstrate på 25% flere
indbyggere, er det godt at have planer for, hvad der med tiden skal bygges til og udvides med. For at kende fremtiden, kan
det også være godt at vide, hvad vi kommer fra og af – og det sørger lokalhistorisk arkiv for med deres samling af fotos og
fortællinger om byens indbyggere gennem tiden. Fællesrådet består af 36 medlemmer, som repræsenterer alt lige fra spejdere,
menighedsråd og festudlejning til have- og boligforeninger. Vi håber, at arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed
med fælles udbytte for alle. Studiecafé, Lektiecafé, Sprogcafé – Helhedsplanen giver gode muligheder for at mødes på tværs
og hjælpe hinanden med at lære sprog og lektier. Og så skal vi snart holde Loppemarked – husk at kigge forbi Oasen den
14. november! Hvis man får lyst til at spise ude, så er menuen i Caféstuen i Oasen et nærliggende valg at prøve af – det er
svært ikke at blive lidt småsulten af at se den lækre menu... Ellens plænes nye bålhytte blev indviet med aktiviteter for store og
små og blev endnu et eksempel på det fællesskab, vi bygger videre på i byen. Gymnastikforeningen søger med lys og lygte en
(lønnet) instruktør til de små – måske kunne det være noget for dig? Helhedsplanen, FU-klubben og skolen holdt Aktivitetsdag
sammen og at dømme efter billederne, så har det været noget af et tilløbsstykke – endda mens solen endnu berigede os
med varme stråler. Det gjorde, at en tur med den lange bobslædebane lige blev en tand sjovere. Der var bålmad, mooncars,
bueskydning og is til alle. Trige Seniorer tog på tur til Stauning flymuseum og blev vist rundt i tre haller, som udstillede flotte
gamle fly. På arealerne syd for Pannerupvej er der allerede nu forberedelser til opbygning af nye huse. Der gøres plads til de
25% flere borgere, som skal have tag over hovedet. Heldigvis har vi landets bedste tagdækker til at hjælpe med den slags – Per
Rosenmeyer Hjortshøj er igen blevet kåret som den bedste – tillykke endnu en gang! Plakatsøjlen er proppet med tilbud om
Præmiewhist, Fødselsdagskaffe på Bjørnshøj og Andespil m.m. Og snart er det julemarkedtid; sæt kryds i kalenderen den
28. november, hvor Forsamlingshuset danner rammen om et eftermiddags-julemarked.
God læselyst!
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
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Inge Lynggaard Hansen
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DAGLIGVARER

LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale købmand i Trige

Henny Hansen
Mail: hennyhansen39@gmail.com

Inge Lynggaard Hansen

Henny Hansen

Peter Koberg

www.trige.dk
Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.
Her kan I gratis fortælle om aktiviteter, om nye idéer og initiativer. Redaktionen
forbeholder sig dog ret til at afvise indlæg. Treklang udgives af Trige-Ølsted Fællesråd 6 gange om året og omdeles til samtlige husstande i 8380-området. Har
du ikke fået Treklang, så giv venligst besked på mail. Tekst sendes som word,
pdf eller tekstmail. Billeder indleveres som jpg, tiff eller eps. Billeder skal vedlægges særskilt og ikke indsættes i fx. wordfilen. Husk at anføre fotografens/
foreningens/forfatterens navn. Treklang påtager sig ikke ansvar for indleveret
materiale downloadet fra nettet, billedbureauer mv.
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HURTIGST!

Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

• Intet
minimumskøb
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Inge Lynggaard Hansen

• Shop online på
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mobil

Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen

• Kunder handler
for hinanden

APRIL 2020

• Første levering
er gratis

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg,
oplag: 2.400
Vi handler for hinanden

Næste nummer af Treklang udkommer den 10. december 2020. Deadline for tekst og annoncer er den 17. november 2021.
Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk
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1. Valg af dirigent

KASSERER
Peter Koberg
Vestermøllevej 82
Trige
Tlf.: 42 50 17 04

UDVALGSMEDLEM
Jesper Holt Andersen
Holmkærvej 40
Trige
Tlf.: 60 14 71 87

UDVALGSMEDLEM
Steffen Søgaard Herfelt
Trige Centervej 26, st tv
Trige
Tlf.: 71 28 34 30

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN

LERGRAVVEJ 1 • TRIGE

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21
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Købmand
Brian Lind
3

NYTTIGE OPLYSNINGER

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK

Nyttige oplysninger
Alarm
Politi
Lægevagt

112
114

Region Midt

70 11 31 31

Elforsyning
NRGi, døgnvagt

87 39 04 04

Varmeforsyning
Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

89 40 15 00
89 47 10 00

Nyt fra Trige Kombi-bibliotek

Posthus

www.aakb.dk/trige

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

Trige Kombi-Bibliotek
Smedebroen 21, Tlf. 89 40 95 00
Mandag 13 – 16 og torsdag 15 – 18.
Selvbetjeningsåbent:
Søndag – torsdag
Fredag og lørdag

Bibliotek ud af huset

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Biblioteket blev ramt at voldsomme
og omsiggribende tekniske pro
blemer. Først var det kun selv
betjeningsautomaten, men så røg
også det kablede netværk, og
dernæst det trådløse, så blev det
ret svært at være bibliotek – og
biblioteksbruger. Da dørautomatikken
så også satte ud, var der ligesom ikke
ret meget at gøre andet end at lukke
helt ned i en 4 til 5 dage. Heldigvis
er vi oppe at køre igen, men jeg tror
da aldrig at Nødsystemet har været i
nød så længe. Håber virkelig ikke det
sker igen.

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

JE-NI EL-INSTALLATION APS
TRIGE – GRUNDFØR
Tlf. 86 23 16 93
Tlf. 86 98 85 55
www.jeni-el.dk

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Tekniske problemer
gjorde ikke livet let
for jer biblioteks
brugerne i starten
af september

Tak til alle jer der besøgte vores stand
til Åben By i Trige den 11. september.
Det var så dejligt at deltage og at
møde andre aktører fra Trige, men
allerbedst var de gode snakke med
Triges borgere både store og små. Vi
tænker, at det var en ret god ide at
vi medbragte vores nye badgemaskine. Den blev brugt så meget, at den
til sidst måtte opgive ævred. Da vi
samlede maskinen, undrede vi os over
hvad den stor unbraco-nøgle skulle
bruges til. Det ved vi så nu, og en
anden gang, så tager vi nok den
nøgle med i tasken!
Der var også mange af jer der fik
bogmærker og foldere med hjem,
og nogle var endda så heldige at få
et net med Sallys far eller en bog.
Interessen for at stable bøger til et
bogtårn var dog ikke den største,
men dem der vandt, har fået besked
om, at der er en præmie på biblioteket til dem.

Vi håber på en gentagelse af det fine
arrangement en anden gang.

Måske er der nogle af jer, der har fået
uberettigede gebyrer tilskrevet, og
endnu ikke fået dem slettet. Skriv til
trigebibliotek@aarhus.dk så vi kan få
dem bragt ud af verden.
Vi håber, at I har båret over med os
endnu engang. Det var ikke lige det
vi havde brug for efter de lange
Corona-nedlukninger.

Lån digitale bøger
på eReolen.dk
Bogtårnstabling i forbindelse med
Åben By

Ved du, at på eReolen.dk
kan du låne tre ebøger og tre
lydbøger om måneden?
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SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

Trige Auto & Diesel
Hos Trige Auto & Diesel arbejder vi professionelt,
og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil.

Frit valg af værksted
- også under garantien
Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted
der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de
mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne
ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien
skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af
originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og
med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør
AutoPartner.
Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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Fordelene
Vi kontakter dig hvis...
Du bliver altid kontaktet inden uforudsete
reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du
ved, hvad det koster, inden vi går igang.
Uforpligtende tilbud
Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på
reparationer.
Hvad sker der?
Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,
så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.
Original kvalitet
Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.
svarende til dem bilen er produceret med.

GÅ EFTER COOPS
EGNE
VAREMÆRKER.
SÅ FÅR DU GOD
KVALITET TIL
FORNUFTIGE
PENGE

NU ER DET BLEVET
ENDNU NEMMERE AT
HANDLE TÆT PÅ
*På nogle helligdage kan der
være andre tider

Vi sætter os ind i alle biler
Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

Smedebroen 15 · 8380 Trige
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Brugsuddeler
Anders Nylin
byder alle
velkommen

Vi har nu åbent
alle dage, året rundt,
kl. 7.30 – 21.00*

Åben ALLE dage, ÅRET RUNDT

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

TEKST OG FOTO: PETER KOBERG

“Det var en rigtig god dag”

Hele byen var pyntet op
med flagallé

Komni-biblioteket var også med

fortæller Peter fra Trige-Ølsted Fællesråd.
10. september afholdt fællesrådet “Operation Åben By”, som var en stor succes.
Trige Søndergård sprudlede af liv
hele eftermiddagen den dag i september. Mange af de foreninger som
er i byen, og nogle af virksomhederne i området var samlet og fortalte
om, hvad de kan tilbyde borgerne i
8380.
Fortid og fremtid
Lokalhistorisk arkiv havde arkivalier og
fotos med, hvor mange der er opvokset
i byen kunne finde sig selv på gamle
skolebilleder. Et andet sted fortalte en af
kommunens arkitekter om planerne for
fremtidens udbygning af Trige som på
sigt kommer til at vokse med omkring
25% flere indbyggere. Desværre var
kommunen ikke tilstede i ret lang tid,
så mange gik forgæves til kommunens
stand.
Skole og kirke
Menighedsrådet var også repræsenteret,
og sognepræst Trine Gjørtz fortalte, hun
fik talt med rigtig mange sognebørn.

Overfor menighedsrådet holdt Den
Innovative Naturfriskole til. Friskolen
planlægger at starte næste år i netop
de lokaler, der blev brugt til at afholde
„Åben By“ i. Emilie fra skolebestyrelsen
fik talt med mange mennesker, og fortalte de glæder sig meget til at komme
i gang, når de sidste tilladelser er faldet
på plads.
Sport og spejder
ST70 informerede om de mange sportsaktiviteter der er mulighed for at deltage
i, og spejderne, som har mødelokaler
på Trige Søndergård, fortalte lidt om
spejderarbejdet mens de havde travlt
med at grille pølser til de mange gæster.
Konkurrencer
For at gøre det mere spændende og
festligt var der flere konkurrencer. Hos
både danbolig og Sparekassen Kronjylland kunne man vinde fine præmier,
og på Trige-Ølsted Fællesråd lille stand
var der en konkurrence om et gavekort,

hvor man skulle gætte hvor mange medlemmer fællesrådet har. Den heldige vinder havde det rigtige svar: 36 medlemmer der repræsenterer mange forskellige
aspekter af livet i Trige og omegn.
Sponsorer
For at få sådan et arrangement til at
fungere optimalt er det nødvendigt
med gavmilde sponsorer, og det var der
heldigvis. Dagli’Brugsen og Rema 1000
sørgede for at der var både vådt og tørt,
og Fuglsanggaard Festudlejning leverede
vinglas og flag samt borde og stole til
alle stande. De havde i øvrigt et smukt
dækket bord.

Gamle og nye venner hyggesnakker

Tak
„Vi er meget taknemmelige for den opbakning, vi får fra det lokale forretningsliv“, siger Peter Koberg fra Trige-Ølsted
Fællesråd, „det er betryggende altid at
kunne regne med støtte; det har været
med til at gøre denne dag til en succes“,
fortsætter han.

Den nye friskoler fortæller

Sparekassen var i fin form

Sognepræsten havde travlt

„Wall of Fame“, alle fællesrådets medlemmer.

Konkurrencekupon til
fællesrådets quiz
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Trængsel ved indgangen

Spejderne sørgede for grillpølser til alle
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Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

Mødestedet – torsdage i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 i Oasen

Vi sidder 4 medarbejdere
på kontoret
Følg os i Trigeparken på Facebook
Thomas Holleufer er social vicevært og kan hjælpe med at forstå papir fra kommunen, sygehuset e.l. Han kan
også være din bisidder eller tage en snak om de udfordringer du ”bokser” med i dagligdagen. Tlf: 50 33 17 07.
Mail: thomastrigeparken@gmail.com

Thomas

Helle Jørgensen er projektleder for Helhedsplanen. Hun er lidt over det hele og laver meget administrativt arbejde.
Tlf: 91 36 56 02. Mail: oasen-trige@godmail.dk

Helle

Ifrah Abdirahman er Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. Hun kan råde og vejlede i forbindelse med uddannelse
og job. Hun kan støtte i forbindelse med samtaler eller hjælpe med at udarbejde en god ansøgning. Ifrah er
tilknyttet Studiecafeen. Tlf: 41 85 46 21. Mail: ifan@aarhus.dk

Ifrah

Mette

Mette Jørgensen er familie- og trivselsmedarbejder. Hun vil være igangsætter af de fleste tilbud, der
henvender sig til familier og fællesskaber samt de tilbud, hvor der er fokus på sundhed og trivsel.
Tlf: 28 89 43 89. Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Endvidere er: Pia Christina Thamsen medarbejder i Mødestedet og på helhedsplanens kontor. Hun står for det
sociale og fortæringen i Mødestedet og holder orden på helhedsplanens kontor. Bodil Nielsen og Kirsten Skou står
for Café spisestuen, hvor de serverer veltillavet mad hver 14. dag.

Hver
onsdag
kl. 16-18

Lektiecafé

ALLE er velkomne (børn ifølge med voksne). Mødestedet byder hver gang på gratis kaffe, god kage og masser
af snak og hygge. Udover spændende oplæg, er Helhedsplanen og Borgerservice også tilstede hver gang,
hvis du har brug for en snak eller hjælp til et eller andet. Thomas Holleufer Tlf. 50 33 17 07.

Sprogcafé
Sprogcaféen er et sted hvor
etniske danskere kan mødes
med vores udenlandske beboere
og tale dansk – samtidig med
at man drikker en kop kaffe og
hygger. Formålet er at hjælpe
vores udenlandske beboere til at
tale bedre dansk.
Hvis du har interesse i at
hjælpe til i sprogcaféen, så
kontakt Thomas Holleufer
Tlf. 50 33 17 07. Du forpligtiger
dig ikke til noget, bare du har
lyst til en gang imellem at møde
op og tale dansk.

Vi hjælper dig med dine skoleopgaver. Lektiecaféen er for alle børn,
der går i 2 . til og med 6. klasse. Undervejs holder vi en pause med
te og frugt.

Vil du være frivillig
i Lektiecaféen?

Mænds Mødested i Trige
http://trige.mm-aarhus.dk/
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For yderligere oplysninger:
Flemming Thorbek
Tlf. 31 32 23 88 eller
Ingelise Knudsen
Tlf. 20 83 17 94

Tjek vores
facebookside
– søg på
Trige Krolf og Kaffe

Det er helt gratis, så tag gerne dine venner og dine lektier
med, og så sørger vi for te, kaffe, snack og god stemning.
Du kan få hjælp af Ifra, Jacob og Thomas,
som alle har en akademisk baggrund.

GØR EN FORSKEL FOR NOGLE AF TRIGES SKOLEBØRN

Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Det foregår på Ellens plæne,
Smedebroen nr. 16 (overfor Dagli’
Brugsen). Alle kan være med
– der er ingen tilmelding – kom
bare, det er gratis.

Går du på gymnasium, HF, Social og Sundheds skolen, VUC, Handels
skole eller teknisk skole? Og har du brug for hjælp til lektierne?
Så kom til Studiecafé i Trige Bibliotek, hvor du hver tirsdag aften
kl. 19 til 21 kan du få hjælp til alt fra dansk til matematik, samfundsfag
og biologi.

Kontakt Mette Jørgensen Tlf: 28 89 43 89.
Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Kontakt Mette Jørgensen Tlf: 28 89 43 89.

Vi spiller tirsdage kl. 10
og lørdage kl. 11

Studiecafé

I BEBOERHUSET OASEN

Lige nu er vi et team på 4 frivillige. Dine kompetencer kan komme
i spil på mange måder, enten ved decideret lektiehjælp til større eller
mindre børn, eller som den der hygger lidt om børnene og de
voksne med frugt og te. Det er også ok, hvis du kun kan komme
hver anden gang eller en gang imellem.

TRIGE KROLF KLUB

Kontakt: Ifrah Abdirahman.

Hver
tirsdag
aften
kl. 19 til 21

Danish
café
LOCATION: Trige Centervej 52
in the basement
TIME: Every tuesday 17:00 - 18:30
If you would like to improve your
Danish, then join the Speak Danish
café. For more information contact:
Thomas Holleufer on telephone
50 33 17 07 or come to Helheds
planens office at Trige Centervej 26
in the basement.
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Loppemarked i Beboerhuset Oasen
Søndag den 14. november 2021
kl. 13 til 16 i Beboerhuset Oasen Trige Centervej 26 A
Har du ting til salg kan du reservere et bord til 25 kr. Det gør du ved at kontakte Ann på tlf. 26634453 senest den 3
november.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og te. Gratis saftevand til børn ifølge med voksne.
Ved for få tilmeldte aflyses Loppemarkedet.

Menu Café Spisestuen
i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
Kom og nyd din aftensmad sammen
med andre fra Trige i Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A.
De bedste hilsner, Kirsten og Bodil
21. oktober
Irsk Stuvning.
Æblekage
4. november
Hønsekødsuppe
Tarteletter med høns i asparges
18. november
Julemiddag
2. december kl. 12 - 14
Julefrokost OBS!
Der er lukket for tilgang
til julefrokosten.

Tilmelding til Bodil på tlf.
40 85 50 79 senest 2 dage før. Der
er plads til 50 gæster som fordeles
efter først-til-mølle-princippet. Ret til
ændringer forbeholdes.
Mange hilsener, Kirsten og Bodil

PRISER:
Aftensmad 40 kr. /
Børn under 12 år 20 kr.
Dessert 10 kr. / Børn under 12 år 5 kr.
Sodavand 5 kr.
Gratis kaffe/te efter maden

VIGTIGT I FORHOLD TIL
CORONA
• Tilmeld dig kun, hvis du føler dig
frisk. Får du det dårligt den dag,
du skal spise i Café Spisestuen
SKAL du melde afbud.
• Sprit hænder inden du går ind i
Spisestuen. Der er sprit til rådighed.
• Overhold de retningslinjer der er
beskrevet, når du kommer til
Spisestuen, i forhold til Corona.
Vi glæder os til at se dig under lidt
andre forhold, men maden er den
samme.
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v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk

Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 9
Trige

81 92 95 09
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ST70 GYMNASTIK

ST Gymnastik nyheder

Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt

En hjælpende hånd til børneholdet
på 4-6 år

FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING

Der skulle vel ikke være et ungt menneske dreng/pige, som
har mulighed/lyst til at give en hjælpende hånd med om
tirsdagen fra 16.30-17.30 hos børn fra 4-6 år. Der er rigtig
mange børn på holdet, hvilket er virkelig dejligt, men de
kunne godt bruge en ekstra hånd til at hjælpe.
Du får løn for det. Er det noget for dig, så kontakt venligst
ST70 Gymnastik forening, Dorrit Rasmussen på tlf.
28 51 12 14 eller maildrtrige@hotmail.com

Tlf. 2119 4026
Mail: ann@fuglsanggaard.com
www.fuglsanggaard.dk
CVR. 33896204

Zumba

Der er nu oprettet et Zumba hold
med LUCY som underviser.
Så er det noget for dig (både mænd
og kvinder), er det om torsdagen fra
18.30-19.30 på Søndergården.
Mød frisk op, få noget motion og
bliv glad i kroppen.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Andespil
i Trige Forsamlingshus
Søndag den 5. december
kl. 14.00
Vi spiller
30 omgange.

KFUM-Spejderne Spørring Trige
Bæver 0.-1. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Ulve 2.-4. klasse,

Præmiewhist
i Trige Forsamlingshus
Se plakatsøjlen
for tider.

Bankospil
i Trige
Forsamlingshus

mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op
mødes torsdage kl. 18.30-20.30.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisor . cvr 3714 2042
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Se plakatsøjlen
for tider

Se mere på www.spejdernetrige.dk
eller på Facebook KFUM Spejderne Spørring / Trige
eller kontakt os på e-mail spejdernetrige@gmail.com
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DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

MOT i udskolingen

Det sker
på Bakkegårdsskolen

Gode og sunde fællesskaber kommer ikke af sig selv. Vi skal tale sammen om det. Derfor har vi indført
MOT i udskolingen.
MOT handler om at have mod til
at sige nej, mod til at vise omsorg
og mod til at leve. Alle personer er
forskellige – og der skal være plads
til os alle i fællesskabet.

Glade børn
Solskin – glade børn – bananpandekager på bål – bobslædebane
– slushice – mooncarræs – sumobrydning … og meget mere. Efter
et år med corona har vi ekstra fokus
på trivsel. Nu kan vi igen lave gode
børnefællesskaber på tværs. Her
kan du læse om aktivitetsdagen,
som Helhedsplanen, FU-klubben og
skolen lavede sammen.
Fra min egen barndom husker jeg Ole
Lund Kirkegaards bøger med markedspladser med cirkus og verdens stærkeste
mand. Emil fra Lønneberg er også på
marked. Så er der evig blå himmel, godt
humør og masser af liv og leben.

Her har jeg talt med vores tre MOTcoaches: Lærerne Anna, Thomas og
AKT-pædagog Bettina.

Tatoveringsbod
Kø til slushice

Den samme markedsstemning kunne
man opleve en eftermiddag i september,
da skolen og Fritidsklubben i samarbejde
med Helhedsplanen i Trigeparken lavede
den årlige aktivitetsdag. Samme formiddag havde børnehaverne et lignede
arrangement for de lidt yngre børn.
Palle Krabbe ankom med campingvogn,
gølgerting og en lang bobslædebane
– midt om sommeren! Klubben sørgede for slushice, tatoveringsbod og
sumobrydning. SFO sørgede for bålmad,
mooncarræs, bueskydning og kage for
2 kroner. Helhedsplanen gav gratis is til
alle børn – og til skolelederen.

Bue og pil

Hvad er MOT?
MOT blev opfundet i Norge. Det betyder
”mod” på dansk. Der var fire norske
idrætsfolk, der opfandt mod. Som
kendte idrætsfolk så de sig selv som
rollemodeller for unge mennesker. Det
er spredt ud til skoler i hele verden –
specielt i Norden. Det bygger på tre værdier: Mod til at leve og vise glæde, mod
til at sige nej og mod til at vise omsorg.
Kan I give et eksempel eller?
På 8. årgang har vi arbejdet med rollespil. Rollerne kan handle om at være på
ferie, at være roligan, at være guitarist i
et band. Eleverne får til opgave at overspille rollerne. Så skal resten af klassen
gætte. Rollespillet sætter fokus på mod
til glæde – simpelthen at have det sjovt
sammen. Vi taler om, at det er forskelligt, hvad der gør folk glade.
Vi har også arbejdet med mod til at sige
nej. Her bruger vi også rollespil. Det
handler om en fest, hvor der forskellige
ting, man kan blive fristet af.

Piger i fuld fart – kø til bobslædebanen

En glad sumobryder

Vi taler med eleverne, om de har lyst til
at sige nej. Kan de så det, hvis de føler
sig pressede. Vi har arbejdet enormt

meget med det der med at mærke efter,
hvor ens egne grænser går.
Mod til omsorg har vi talt med eleverne
om ved at tale om, at vi alle har rygsække med os, hvor der kan ligge usynlige
ting. Det kan være en skilsmisse, en
hund der er død, mobning. Vi kender
ikke hinandens rygsække, og vi skal
behandle hinanden ordentligt.
Jeg så et foto på AULA, hvor eleverne
”hældte fly-benzin på hinanden”.
Hvad gik det ud på?
Det er et begreb man har i MOT. Vi kan
give hinanden god energi, så rygsækken med de trælse oplevelser bliver
lettere at bære. Eleverne sætter selv ord
på, hvordan man kan give hinanden
”flybenzin”. Det kan f.eks. være at sige
godmorgen eller lige gå hen og sige hej.
At man viser omsorg for hinanden. Vi
har talt meget med klasserne om, hvem
der har ansvaret for at alle er med i
fællesskabet.

Hvordan har eleverne taget imod MOT?
I bund og grund godt! Men corona satte
det første år med MOT lidt på pause. I
år kan vi give den fuld gas med MOT i
7., 8. og 9. klasse. Nogle af de ældste
elever bliver uddannet MOT-motivatorer,
som skal ned på 6. årgang og lave nogle
mini-MOT-forløb. Så 6. klasse kommer
til at kende lidt til MOT, inden de starter
i 7. klasse.

Mooncar-ræs

Uhm .. bananpandekager over bål
16
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Artister i børnehøjde

Pigehyggepause

Foto: Klassen viser MOT-armbåndene
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17

ELLENS PLÆNE
TEKST OG FOTO: BØRGE JACOBSEN

TEKST: NETHE THOMSEN – FOTO: BØRGE JACOBSEN

Ellens plæne

Bjørnetidende

Her er lidt billeder fra indvielsen af den nye bålhytte på Ellens plæne. Selvom det var lidt koldt og blæsende,
var der god gang i aktiviteterne.

Ellens Plæne

Trige Seniorer på tur til Stauning flymuseum
Efter den lange coronapause er Trige seniorer igen kommet i gang med vore udflugter på torsdage i ulige uger, denne gang gik turen Stauning. En lidt længere tur,
så vi startede den 16. september kl. 9 fra Bjørnshøj i 2 centerbusser medbringende
proviant til hele dagen. Undervejs et lille ophold, hvor de medbragte håndværkere
blev spist. Vejret var heldigvis nogenlunde med os. Vel ankommet til Museet spiste vi
den medbragte madpakke fra Bjørnshøj Cafeen. Vores nye Cafemutter laver virkelig
fine skiver smørrebrød – stor ros for det. Den lokale rundviser tog os med på en 1½
times spændende rundvisning i alle de flotte gamle fly. Enkelte af disse er privatejede
og kan flyve. Bagefter tøffede vi rundt på egen hånd i de 3 haller. Der er virkelig
meget at se: private har bl.a. doneret små modelfly, flot malet og udstillet i glasmontre. På vejen hjem gjorde vi et sidste ophold med kanelstænger og drak den
sidste sjat af den medbragte kaffe. Vi var tilbage ved Bjørnshøj kl.17 efter en lang,
fin dag med rigtig hyggeligt samvær.

Så var der Fællesrådets ”Projekt Åben
By”, på Trige Søndergård. Også godt
besøgt trods flytningen fra Forsamlingshuset. Vi fik mange gode snakke med
bl.a. tilflyttere, som havde bemærket
det høje aktivitetsniveau og de mange
frivillige i vores område.

Bjørnshøj centret
Sådan kontakter du Område Nord:
Kontakt til hjemmeplejen:
Lystrup, Trige, Risskov

87 13 29 00

Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

Linjen/Sundhed og Omsorg
Telefonen er åben
kl. 8.00-15.00

87 13 16 00 Sygeplejersken træffes tirsdag og fredag
fra kl. 09.30 – 12.00
Tidsbestilling i samme tidsrum

Bjørnshøj – Caféen

08.00 – 14.00

51 71 54 67 Charlotte

KLOAKSERVICE

87 13 52 75 Daniel

Forebyggelseskonsulent

21 70 32 22 Anne-Grethe Jacobsen, angja@aarhus.dk

Frivilligkonsulent

24 78 29 10 Marianne Keiser, mak@aarhus.dk

Trige Maskinstation

Aktivitetsrådgiver og booking

29 20 45 48

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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Vi deltog i Sommerfesten på Ellens
Plæne den 28. august. Der kom forbløffende mange, på trods af det ret kede
lige vejr. Med godt gang i legesager,
pølser, cupcake-pyntning, stenmaling
og ikke mindst den varme kaffe! Kold,
men god dag.

Bjørnshøj – Pedellen

v. Claus Sørensen
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Vi var den 4. august på tur med Ans
Busrejser til Grønhøj Kro. Dejlig middag
og eftermiddagskaffe. Og rigtig dejligt
igen at se andre OG andre vægge end
vores egne.

Centerbussen kan bestilles for transport til vore arrangementer på Bjørnshøj. Kontakt Benny Jensen på tlf. 24 46 75 32
Klippekort til bussen kan købes i cafeen.

Formand Tove Eriksen
Tlf. 22 71 97 94
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk

Kasserer Anna Marie Jensen
Tlf. 23 62 14 94
e-mail: tulle54@live.dk

Skriver Nethe Thomsen
Tlf. 27 14 78 05
e-mail: ammestuevej@hotmail.com
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD
TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

Lokalplan 1132, Trige By
Aldrig så snart har Byrådet sat deres
underskrift på godkendelse af lokalplan
1132 før arbejdet går i gang. Der er
allerede nu synlig aktivitet på arealet syd
for Pannerupvej og hvis det går lige så
hurtigt som vi har set på Byhøjengen,
så er der allerede til foråret påbegyndt
opførelse af huse.

Årets Tagdækker for 3. gang
Isoplasticon er blevet Årets
Tagdækker for 3. år i træk i
2019, 2020 og igen i 2021
– Treklang ønsker tillykke til
vores lokale håndværker.

20

TREKLANG · Oktober · November · December · 2021, nummer 117

TREKLANG · Oktober · November · December · 2021, nummer 117

21

ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

Trigeparken
TRIGEPARKEN AFDELING 19 (TRIGE CENTERVEJ)
Bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervej 26A. Åben træffetid for beboere fra kl. 17.30-18.00.
BESTYRELSEN
Formand Steffen Søgaard
Ann Szczurbak
Simon Warming
Thomas Storgaard
Ibrahim Eid

Trige Centervej 26
afd19@bf-ringgaarden.dk
Trige Centervej 42 st. th.
szczyrbak@live.dk
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 76
thomasstorgaard@yahoo.dk
Trige Centervej 30		

26 63 44 53
22 40 52 20
21 51 88 25
28 86 73 98

AFDELINGSBESTYRELSEN, AFD. 20 (TRIGE PARKVEJ)
Bestyrelsen holder møde SIDSTE onsdag i måneden, juli undtaget, på Trige Parkvej 27, kælderen.
Der er åben træffetid for beboerne fra 17.30 til 18.
BESTYRELSEN
Formand Louise Krarup
Bodil Nielsen
Annie Svejgaard
Birgitte Holm-Jensen
Morten Bærendsen

Trige Parkvej 31 st mf
Trige Parkvej 7 1. tv
Trige Parkvej 21 st
Trige Parkvej 31 2. Mf
Trige Parkvej 25 2. th

61 46 41 20
40 85 50 79
27 57 08 46
22 17 91 59
40 19 92 49

Afd20.trigeparken@gmail.com
bodilanielsen@gmail.com
thannie.svejgaard@gmail.com
Birgitteholmjensenafd20@outlook.dk
morten@baerendsen.dk

VARMEMESTER AFDELING 19 + 20 (TRÆFFETID MANDAG-FREDAG KL. 8.30-9.00,
TELEFONTID MANDAG-FREDAG KL. 9.00-9.30)
Tonny Nielsen		
Trige Centervej 26, gavlen

UDLEJNING AF BEBOERHUSET OASEN, TRIGE CENTERVEJ 26A
Bill Sandberg (træffes tirsdag og torsdag mellem 16.00 – 19.00). 		
(Se mere på www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-19 og vælg “leje af beboerhuset oasen”)

HELHEDSPLANEN, TRIGE CENTERVEJ 26, KLD
Ifrah Abdirahman, Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder
Thomas Holleufer, Social vicevært		
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
Helle Jørgensen, Boligsocial leder		

86 23 16 14

50 25 24 80

ifan@aarhus.dk
thomastrigeparken@gmail.com
mettetrigeparken@gmail.com
oasen-trige@godmail.dk

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

41 85 46 21
50 33 17 07
28 89 43 89
91 36 56 02

Klubber og aktiviteter
Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn

21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

STUDIECAFÉ FOR UNGDOMSOG VIDEREUDDANNELSE
Ifrah Abdirahman
41 85 46 21

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen
MANDEMAD
Flemming Thorbek
22

40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

21 52 23 90

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

31 32 23 88

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

29 47 96 82
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BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDER
Ifrah Abdirahman
41 85 46 21
MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen
51 83 64 52
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
MØDESTEDET
Social vicevært,
Thomas Holleufer

50 33 17 07

Kontakt:
Trige Møllevej 170
8380 Trige
Tel.: 22 72 75 19
lone-rengoring.dk
lonerengoring@gmail.com
CVR: 33 85 46 25

goring.dk
ren

www.lone-

BILLARD
Frank Richard Hansen
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ST70 BESTYRELSE

ST70 bestyrelse
FODBOLD
Klaus Juhl Jensen, Formand
Christian Palm, Kasserer
Fatih Eryilmaz, Bestyrelsesmedlem
Michael Kristensen, Bestyrelsesmedlem
Nielshenrik Mosskov Svenstrup, Kursusansvarlig

23 49 71 75 / 87 46 67 82
93 86 89 36
53 63 94 02
30 91 05 37
86 98 97 95 / 25 58 61 53

Elvej 4
Bærmosehøjen 18, Trige
Byhøjdalen 65, Trige
Pannerupvej 3, Trige
Østervang 38, Trige

klausjuhljensen@gmail.com
christian@palm.dk
fatih84@hotmail.dk
michaelkristensen157@gmail.com
dortenuller@mail.dk

HÅNDBOLD
Lone Engelbrecht Jeppesen, Formand
Kristian Sohne, Kasserer
Søren Mønsted, Sekretær
Marianne Pløn, Bestyrelsesmedlem
Troels Friis Thomsen, Bestyrelsesmedlem
Lea Givard Kristiansen, Bestyrelsesmedlem
Niels-Ebbe Helmsby Andersen, Halansvarlig
Anne Christine Kier-Hansen, Treklang

20 26 00 34
29 92 30 28
61 46 02 41
42 32 09 25
42 66 32 32
22 44 50 22
53 34 27 26
60 24 87 66

Trige Møllevej 204
Erbækvej 3
Trige Møllevej 138
Holmkærvej 96
Trige Møllevej 168
Lergravvænget 24
Trige Møllevej 160
Vestermøllevej 228

lone_jeppesen@hotmail.com
sohne@live.dk
soeren@moensted.net
marianneploen@gmail.com
troels@friisthomsen.dk
leakristiansen@hotmail.com
n.helmsby@gmail.com
annechristine91@hotmail.dk

BADMINTON
Klaus Jensen, Formand
Inge Pedersen, Kasserer
Christian Skonning, Senior
Hans Andersen, Ungdom

26 16 09 40
26 15 71 89
32 12 17 81
27 14 13 15

Vestermøllevej 266, Trige
Sognevejen 5, Trige
Gl. Landevej 67, Trige
Trige Møllevej 24, Trige

GYMNASTIK
Dorrit Rasmussen, Formand
Klaus Juhl Jensen, Næstformand
Bente Gregersen, Kasserer
Magnus Dunker, Suppleant
Vicki Bøye Ellehage, Suppleant

28 51 12 14
87 46 67 82
24 60 01 18 / 86 23 13 68
81 94 58 84
25 84 26 50

ØVRIG BESTYRELSE
Dorthe S. Sørensen
Marianne Sørensen
Helle Arndal
Lovisa Abdalbjörnsdòttir

41 14 41 25
42 25 68 40
23 81 49 95
22 83 76 12

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

87 13 63 00		
87 13 63 11 Træffes på skolen mandag – fredag

Det går rigtig godt med boligsalget.
Vi sælger alle de boliger vi
tager til salg i Trige*.
Vi kan bl.a. tilbyde:

Gartnerparken 8, Trige

bak@mbu.aarhus.dk
saschasalo@hotmail.com

- 100% solgt eller gratis
- Høj kundetilfredshed
- Stærkt køberkartotek
- Mere end 25 års erfaring i mæglerbranchen
Ring til os på 8624 5100
og bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig.

danbolig Tilst, Sabro & Trige.
Ejendomsmægler, MDE· danbolig.dk

Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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*Kilde: www.boligsiden.dk/find mægler/8380/alle-typer Tilgået d. 20.09.2021
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Trige Fitness

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
HUSK du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP
Et mindre fitnesscenter
drevet af lokale for de lokale
TRÆNINGSMULIGHEDER OG PRISER
BASIC FRI TRÆNING (inkl. basis hold) 5:00-23:00
Kr. 199
Abonnement på BS-aftale
BASIC FORMIDAG (inkl. basis hold) 5:00-14:00
Kr. 169
Abonnement på BS-aftale
PREMIUM FRI TRÆNING (inkl. alle hold) 5:00-23:00 Kr. 249
Abonnement på BS-aftale
KLIPPEKORT 10 gange (inkl. alle hold) 5:00-23:00
Kr. 410
Engangspris kontant eller Mobilepay
INDMELDELSE sker ved henvendelse via mail: kontakt@trigefitness.dk
Se mere på www.trigefitness.dk eller følg os på Facebook.

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

11.10

Kl. 19.00 	

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

17.11. Kl.14.00
		

Fødselsdagskaffe, boller og lagkage
Tilmelding i uge 43 + 44 på seddel ved caféen

Bjørnshøj lokalcenter

20.11.

Kl. 10.00-14.00

Julemarked

Bjørnshøj lokalcenter

25.10.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

08.11.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

22.11.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

28.11.

Kl. 12.00

Julemarked

Trige forsamlingshus

05.12.

Kl. 14.00

Andespil

Trige forsamlingshus

06.12.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

14.12. Kl. 12.30
		

Julefrokost
Billetsalg 23.11.-25.11. kl. 11.30-12.30 ved caféen

Bjørnshøj lokalcenter

20.12.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

31.12.

Kl.12.00

Nytårsparole

Bjørnshøj lokalcenter

TEKST OG FOTO: FORSAMLIGSHUSETS BESTYRELSE

Julemarked i Forsamlingshuset!
Den 28. november er det 1. søndag i advent. Dagen hvor julen – sådan ægte – begynder.
Vi vil derfor invitere til julemarked kl. 12.00 - 16.00 med boder, gløgg, æbleskiver og hyggelig julestemning. Det hele
foregår i vores allesammens Forsamlingshus på Smedebroen 6. Har du selv lyst til at have en bod til julemarkedet, koster
det 100,- og kan bookes ved kontakt til: tinabmj@gmail.com. Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i julens tegn.

KOLD & NYGAARD A/S
ANLÆGSGARTNER
- ENTREPRENØR
KOLD & NYGAARD
A/S
AUT. KLOAKMESTER
ANLÆGSGARTNER - ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Østermøllevej 3
8380 Trige
Østermøllevej 3
8380 Trige

Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
Telefon. 20 48 25 07
www.koldnygaard.dk
Mail.
info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk
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Anlæg af haver
Belægning / brolægning
Anlæg
haver
Pleje /afvedligeholdelse
Belægning
/ brolægning
Træfældning
/ beskæring
Pleje
/
vedligeholdelse
Glatførebekæmpelse
Træfældning
Entreprenør/ beskæring
Glatførebekæmpelse
Entreprenør
Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
Separering
af regn- og spildevand
TV Inspektion
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

Julemarked i Forsamlingshuset
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