Musikundervisning
for alle
Side 10

Præsentation
af nye tilflyttere
Side 24

Trige
Ølsted
Spørring

ÅRGANG
.
0
2
·
1
2
0
· APRIL 2
NR . 114

REDAKTØREN SKRIVER

Endelig lyse tider i sigte
Det har været så sjovt at lave Treklang denne gang, for e n d e l i g er der noget at skrive om igen – som vel at mærke ikke
handler om sygdom. Det er som om hjulene går i gang igen og mon ikke alle får mere end travlt lige pludselig – frisørerne gør
i hvert fald. I dette nummer skriver vi om biblioteket, som fik besøg af både sprællende levende og døde dyr – der blev tjekket
grundigt efter, om Reptile Zoo huskede at få dem alle med sig, da de tog hjem igen. Der er fokus på trivsel og fælleskab i
Bakkegårdsskolen, som har haft ude-dage på skemaet. Vi skal stadig testes og mange vælger at smutte forbi Sognegården for at
få en hurtigtest – dejligt at dette kan gøres lokalt. Skulle du være i tvivl om, hvilken type test, du skal have, så kan du gøre brug
af corona-guiderne, som er uddannede til at vejlede. Der sker meget i Ølsted i øjeblikket, og vi har modtaget et indlæg om alle
de nye tiltag. Det samme kan man sige om Trige, som har fuld gang i byggemodning af jorden overalt. Vi fremlægger planer
for de nye byggeområder og holder spændt øje med, om de midt i gravearbejdet finder gamle bosættelser, som arkæologerne
kunne være interesseret i. De mange nye byggegrunde trækker nye tilflyttere til byen og vi har mødt en af de familier, som er
flyttet til byen. Vinteren har måske givet flere af os lidt ekstra sul, men ST70 har ikke lyttet til de mange undskyldninger om
ikke at kunne komme ud og røre sig. De har gennem nogen tid arrangeret udendørs træning i små hold, som har været tilladt
i forhold til restriktionerne. Trige Fitness ånder lettet op, fordi der er lys forude for en genåbning – omend i mindre målestok,
men det er da en start. Vi har talt med Olga, som (sammen med sin mand Christian) driver centeret om alt lige fra Uzbekistan til
benpres. Vi har også talt med Per Aastrup, som bor med sin familie i Todbjerg og tilbyder musikundervisning til alle. Spejderne
er startet op igen og spørger, om der mon findes voksne, der kunne tænke sig at mødes engang imellem til spejderlivet i det
fri. I påsken kunne alle byens borgere nyde synet af farvestrålende påskepynt på rækken af træer foran Brugsen – det var
helhedsplanen, som stod bag dette skønne tiltag med hjælp fra byens børn. Per Hjortshøj er for 3. år i træk blevet årets tækker
– det er godt gået! Plakatsøjlen vender tilbage, når der er lidt mere normale tilstande. Istedet har vi indsat et lille indlæg om
havens fugle – med lyden af dem, vender foråret tilbage. Det glæder vi os til. Pas godt på hinanden derude!
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
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1. Valg af dirigent
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Peter Koberg
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Købmand
Brian Lind
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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

Der var engang…
07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

hvor Biblioteket kunne afholde fysiske arrangementer. I 2020 blev det vist til to, et arrangement for babyer og deres
forældre, og så det jeg vil skrive lidt om her.
Vi havde den glæde at have besøg af Reptile Zoo (Vissenbjerg Terrariet) i efterårsferien. Med de daværende restriktioner
kunne 24 børn og voksne opleve besøget. På fotoet er der døde dyr; men os der var til stede hilste på flere levende dyr, og
jeg tror bestemt, at der blev flyttet et par grænser hos flere af os. Jeg har for eksempel aldrig før aet en fugleedderkop på
maven - til orientering kan jeg fortælle, at den er dejlig blød.
Dyrepasserne fortalte om de forskellige dyr, og efterfølgende kunne vi få lov til at klappe og ae, eller blot studere dem tæt
på. Vi så bl.a. en øgle, der normalt bor i Australien, en kvælerslange, en skildpadde og en masse ret store kakkerlakker, og
der var heldigvis ingen af dem, der blev glemt på Biblioteket.

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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Lån digitale bøger på eReolen.dk
Aarhus Bibliotekerne har besluttet at gøre det muligt at låne dobbelt så mange bøger på eReolen. Hvor man tidligere
kunne låne tre ebøger og tre lydbøger på eReolen, er det nu muligt at låne op til seks ebøger og seks lydbøger om
måneden. Udover udlånskvoten vil det fortsat være muligt at låne ”ekstra titlerne”, som ikke tæller med i den månedlige
kvote.
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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

DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker
på Bakkegårdsskolen
Fokus på børnenes trivsel og fællesskab
Mon ikke vi alle sammen glæder os helt enormt meget til at få vores almindelige hverdag tilbage.

At kunne mødes med folk igen – sådan
på den gammeldags måde ansigt til
ansigt og ikke bare bag en computerskærm! Uden at skulle tænke på håndsprit, mundbind, afstand og smittetryk!
At kunne mærke hinanden, smile og
grine sammen!
Jeg glæder mig også helt vildt til, at vi
igen må lave trivselsaktiviteter på tværs
af klasserne. Så skal vi igen have gang
i vores Trivselsledere, hvor elever fra

udskolingen laver gode frikvarterer med
sjove aktiviteter for alle, der har lyst. Så
skal vi igen have 5. klasse til at lege med
0. klasse ude i skolegården. Så skal vi
igen starte hver eneste skoledag med at
synge to sange sammen. Så kan vi igen
invitere forældrene ind på skolen om
morgenen og synge med. Så kan vi igen
holde klassefester og skolefester. Så skal
vi igen have gang i vores fodboldlinje for
6.-9. årgang. Alt det der er med til at
skabe gode fællesskaber!

Varm kakao til alle

Hvem skyder længst?
Perioden med nødundervisning har dog haft sine positive
sider. Skolen har haft frihed til at tilrettelægge skemaerne,
så klasselærerne har haft god tid med deres egen klasse. Vi
har lavet skoledage, hvor vi ikke skal skifte fag og lærere hele
tiden. Det har givet ekstra gode muligheder for at fokusere på
elevernes trivsel og på klassens fællesskab.
Udskolingen har haft hele dage med udeundervisning. Jeg
havde selv fornøjelsen af møde 8. årgang nede i skoven, hvor
de lavede bål, ristede snobrød og pølse og lavede skyde-konkurrence med hjemmelavede buer og pile.

Skovturshygge ved bålet
8
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Jeg fik også en invitation fra 4. årgang til at smage deres
mad fra fem verdensdele. Klassen havde arbejdet i grupper
hele ugen med et udvalgt land fra en anden verdensdel. De
hyggede sig sammen med madlavning, research, fælles danse,
mm. Eleverne fik øvet sig i at fremlægge om netop deres land
for resten af klassen. Sidste men ikke mindst blev skolelederen
altså budt på lækkerier fra Ægypten, Sri Lanka, Australien,
Mexico og Sydafrika … uhm!

Gang i gryderne – Mexico-gruppen i fuld sving
TREKLANG · April · Maj · Juni 2021, nummer 114
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TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Musikundervisning
for alle
Kender du Per i Todbjerg?
Ellers læs med her!

Treklang har haft en snak med
Per Holmegaard Scheuber Aastrup,
som bor med sin familie i et hyggeligt lille hus på landet.

Per er gift med Janelle og har to børn;
Asger og Bjørn på 4 og 2 år.
Jeg er født i Kolding og opvokset i en
lille by i landlige omgivelser mellem Kolding og Vejle. Her stiftede jeg først sent
bekendtskab med guitaren i en alder af
13 år, da min fætter viste mig mine første akkorder. Lige siden har den været
omdrejningspunktet for min tilværelse.
Jeg husker ikke at have lavet mange
lektier, og jeg kan huske en af mine
lærer fra folkeskolen sagde om mig;
”Per, du har aldrig kunne lide folke
skolen, men folkeskolen har altid godt
kunne lide dig”. Det er måske grunden
til at mine lærere lod mig sidde og justere og stemme min guitar midt i timerne
– det gav nok både mig og resten af
klassen noget ro.

Da jeg var 15 tog jeg på musikefterskole – en af de helt store oplevelser i
mit liv, hvorfor jeg også altid opfordrer
mine elever til at gøre det samme. Her
lærte jeg ikke kun en masse om musik,
men også om mig selv. Jeg anede ikke
hvad jeg skulle bagefter. Jeg havde kun
i hovedet, at det skulle være noget med
musik, men der var, og er ikke, et væld
af muligheder – så jeg tog på gymnasiet.
Jeg nød min gymnasietid, om end jeg
ikke brillerede, med undtagelse af musik
(og oldtidskundskab).
Jeg endte på musiklinjen på et lille hold
med kun 6 elever. Det var helt fantastisk,
og ikke mindst min teoretisek viden blev
styrket gevaldigt gennem denne tid. Her
mødte jeg i øvrigt også min kone. I løbet
af 2.g ansøgte jeg om et års ophold på
LA Musicacademy i Californien. En af
mine kammerater fra efterskolen var på
et ophold derovre – så det ville jeg også.
Jeg kom ind og tog derover i september
2003. Her var mennesker fra bogstaveligt talt hele verden, som var kommet
der af samme grund som mig – for at
fordybe sig i musikken. Vi spillede og
studerede musik fra morgen til aften.
Nogle dage var der timer til kl.22.00.
Sammenholdet var stærkt og undervisningen var skelsættende for mig. Jeg
blev dagligt kastet ud i sammenspils
situationer med nogle af verdens bedste
musikere, der underviste på skolen –
musikere der er nogle af de helt store
navne, og som stillede krav til mig for at
musikken kunne fungere. En stor del af
min tilgang til undervisning i dag, tager
udgangspunkt i mine oplevelser og
erfaringer fra LA Musicacademy.
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Året gik selvfølgeligt alt for hurtigt. Men
så viste der sig en ny mulighed. Academy of Contemporary Music i Guildford,
England, havde etableret et samarbejde
med LA Musicacademy; efter endt år i
LA kunne man hoppe direkte ind på
2. år af en to-årig bachelor i musik. Jeg
sagde ja tak. Så da jeg tog hjem i august
2004, var jeg kun hjemme i DK ca. 14
dage. Herefter flyttede jeg til England
for at studere noget mere musik.
Skolen her var mere fokuseret på at give
unge musikere mulighed for at arbejde
i musikindustrien. En af mine nye venner
meldte mig derfor til en audition, uden
at fortælle mig det. Det gik hverken
værre eller bedre end at jeg ud af 12
andre guitarister, fik jobbet. I en alder
af 21 skulle jeg derfor på tour med The
Circus of Horros – et teater horror show,
hvor jeg skulle indgå i showets band.
Jeg satte uddannelsen på pause og tog
på tour i december 2004. Jeg tournerede med showet i hele England, Skotland
og Wales i sammenlagt 4 måneder i
2004/2005, hvorefter jeg gerne ville
tilbage til Danmark og fokusere på eget
band.
Jeg flyttede ind i et hus langt ude på
landet syd for Odder, med min efter
skoleven Claus. Vi byggede studie, øvelokale, fik nogle jobs der kunne betale
huslejen og begyndte at samle band og
indspille musik. En drømmetilværelse
for et par unge musikere. Det blev dog
ikke til det helt store, om end jeg den
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dag i dag stadigvæk er stolt af hvad vi
fik lavet.
I 2007 besluttede jeg mig for at tage
tilbage til England og færdiggøre min
uddannelse. Jeg fik min bachelor i 2008
og flyttede tilbage til DK. I 2. g blev jeg
kærester med vores udvekslingstudent
fra Australien – hun skulle selvføleglig
hjem igen, men henover årene holdt vi
kontakten, og i 2014 tog jeg ned og besøgte hende. Her blev vi kærester igen,
og i 2015 flyttede hun til DK. I 2016 fik
vi Asger og i 2018 Bjørn.
Sidenhen flyttede jeg til Todbjerg og fik
job i børnehaver i Aarhus Kommune.
Jeg ville stadigvæk gerne lave noget
med musik, men vidste ikke hvad. Jeg
blev spurgt om jeg gad at undervise, og
fik øjnene op for et marked. Jeg bød
folk indenfor, og fik hurtigt en god del
elever.

Efter folkeskolereformen i 2013, hvor
eleverne i folkeskolen begyndte at få
senere fri, begyndte vi at få færre elever
først på eftermiddagen. Så i 2015 fik
jeg muligheden for at blive musiklærer
på Haldum-Hinnerup Skolen i Hinnerup.
Her underviser jeg i dag hele mellemtrinnet (4, 5, 6 årg) samt 7. årgang i musik,
inden jeg tager hjem til min egen musikskole og underviser noget mere.
Udover musikskolen MainHouse Music
og min lærertjans i Hinnerup, har jeg
partybandet Funked Up og skriver fra tid
til anden musik med rapperen Grønlund.

Jeg startede derfor MainHouse Music i
2011, og gik deltid på mit arbejde samme år for at kunne undervise en gang
om ugen. Året efter sagde jeg ganske
spontant op, for at kunne undervise fuld
tid.
Den store efterspørgsel gjorde at jeg
indgik samarbejde med min gode ven
Claus (som jeg tidligere havde boet
med), så vi nu var to til at undervise.
Sidenhen er det blevet til yderligere 2
undervisere, og en masse glade elever.

I 2014 begyndte jeg at arrangere Bandcamp på Stengården i Todbjerg, for at
give eleverne mulighed for at bruge det
de har lært, i en sammenspilssituation.
Det er et stort tilløbsstykke når vi holder
koncert den sidste dag, for alle interesserede. I år er dermed den 8. af sin
slags.

Henover corona krisen har vi undervist
online. Faktisk har vi tilbudt online
undervisning siden musikskolens start,
så det er ikke nyt for os.
Treklang ønsker held og lykke fremadrettet med musikundervisningen. Dejligt at
vi har kreative kræfter i lokalområdet, så
vi ikke skal ind til Aarhus for at lære at
spille. Vi tager da bare til Todbjerg! Tak
for snakken, Per!

TREKLANG · April · Maj · Juni 2021, nummer 114
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Generalforsamling

i Trige Forsamlingshus
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.30
DAGSORDEN

ifølge vedtægterne.
Umiddelbart herefter følger:
Generalforsamling
i Trige Støtteforening
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være bestyrelserne
(Gartnerparken 8) i hænde tirsdag den 26. april.
Efter Generalforsamlingerne
er Trige Forsamlingshus vært for en bid brød.
Alle er velkomne.

Sidste nyt fra Ølsted
I Ølsted følger vi spændte med i, hvad
der sker i Lisbjerg. Der bygges boliger,
let industri, udstykkes byggegrunde og
planlægges stier, veje og grønne rekreative fælles arealer. Nogen sammenligner
det ny Lisbjerg størrelsesmæssigt på linje
med Skanderborg by.
I Ølsted har vi en nær tilknytning til
Lisbjerg, både fordi alle børn fra Ølsted
benytter Lisbjerg skole og fordi vi er nær
nabo.
For at få en god overordnet plan for
færdslen i området, har vi fra bestyrelsens side (Ølsted Borgerforening) ad
flere gange kontaktet kommunens folk
og andre som er med i udviklings- og
planlægningsarbejdet for Lisbjerg området. Vi har siddet med i flere virtuelle
møder. Især det sidste møde fredag d.
26. marts var særdeles konstruktivt.
Vi gennemgik vej- og stiplanerne, samt
områderne, der skal bygges på. Den
nye genbrugsplads ser ud til at blive
både flot og praktisk. Omgivelserne
ved varmeværket og genbrugspladsen
bliver etableret med udsigtspunkt, lille
sø og en beplantning, der vil forskønne
området. Vi ser ikke genbrugspladsen

som generede for beboerne i retning
mod vest og Ølsted. Den nye vej dertil,
Ole Lund Kirkegaards Allé, vil være en
god forbindelsesvej for det omgivende
område og trafikken til og fra den ny
genbrugsplads.
Senere, når den næsten planlagte ”ny
høgemosevej” bliver etableret, vil der
være sammenhæng i trafikken mellem
Søftenvejen/motorvejen og Lisbjerg området og herunder trafikken til varmeværk og genbrugsplads.
Vi har foreslået at ”ny høgemosevej”
kommer til at hedde Engholmvej.
Som en midlertidig ordning har vi foreslået, at der bliver etableret en ”trampesti” mellem Ølsted og Lisbjerg skolen.
Den skal forløbe langs eksisterende
læhegn. Det er så muligt for børn fra
Ølsted, at kunne færdes sikkert på vej
til og fra Lisbjerg-skolen. Hvis Ølstedvej
lukkes permanent ved Ole Lund Kirkegaards Allé, hvortil det så kun er muligt
at fortsætte ad cykel- og gangsti, vil
Ølstedvej mellem Høgemosevej og Ole
Lund Kirkegaards Allé kunne fungere
som en sikker cykel- og gangsti for børn
til Lisbjerg skolen.

Bussen vil vi gerne bevare gennem
Ølsted. Selvom Ølstedvej spærres ved
Ølstedvej 101, vil bussen kunne fortsætte ad den næsten planlagte forbindelsesvej mellem Ølstedvej - ”ny høgemosevej”/Engholmvej. Altså en vej der i en
afstand af ca. 50 m fra Høgemosevej
forløber fra Ølstedvej parallelt med Høgemosevej ned mod ”Engholmvej”. Den
nuværende Høgemosevej fra krydset ved
Ølstedvej spærres derved for gennemkørsel til Søftenvejen. Tidshorisonten for
alt dette er 1,5-2 år.
Det der også arbejdes videre på er,
hvordan vi begrænser trafikken gennem
Ølsted by-Høgemosevej, eventuelt helt
ophør af gennemgående trafik undtagen bussen.
Endvidere forskellige detaljer som
hastighedsbegrænsning, vejbump,
vejbelysning og sikkerhed for skolevej
fra igennem Ølsted og til Lisbjerg, samt
hvordan vi forbinder diverse vandrestier i
hele området.
Vi har aftalt et virtuelt møde igen sidst
i april.

2M-AUTO

Randersvej 588, Spørring . 8380 Trige
Tlf. 42 92 30 64 . post@2m-auto.dk
www.2m-auto.dk

Repræsentantskabsmødet
i Trige-Ølsted Fællesråd
Ja, nu forventer alle vel, at det er en invitation, men det er ikke tilfældet. I 2020 indkaldte vi og måtte aflyse, både i maj og
i november, så nu tør vi ikke spå om, hvornår det kan blive, men eet er sikkert, vi udsender invitationer lige så snart der er
mulighed for, at vi må mødes flere end 5 personer.
Vi kunne selvfølgelig også holde det udendørs, men mon alle ikke foretrækker at sidde indendørs på en stol i stedet for
udendørs på vådt underlag. I skal ikke fortvivle, det skal nok lykkes – engang.
Forretningsudvalget
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Stærke kvinder træner udendørs
i den kolde tid
I disse svære corona tider er en en fornøjelse, at der er nogle instruktører som
har haft lyst til at undervise. Det startede
efter nytår, hvor det var tilladt at træne
udendørs med max fem personer incl.
instruktør, med afstand og med over
holdelse af corona regler.
Helle Arndahl startede som forsøg et
hold op og der var straks stor tilslutning.
Alle trængte til at få rørt sig. Der var
lidt løb og derefter styrketræning. Det
foregik udenfor Søndergården samt lidt
rundt i Trige. Det foregik i alt slags vejr.

Snevejr,kulde og blæst. Trods det mødte
de få op som det var tilladt. Stor stor
cadeau til Helle for at få alle der havde
lyst til at bevæge sig.

Lovisa er nu også startet med styrketræning. Og hold da op så øm en krop man
kan få efter hendes time. Men super
dejligt.

Siden fulgte Vicki og alle har været
superglade for, at hun også havde lyst
til undervise, hun er bare supergod.
Så nu var der noget for enhver smag.

Tænker næsten, at det at træne udendørs måske kunne fortsætte i en eller
anden grad når coronaen er overstået,
kombineret med indendørs træning.

Nu må der undervises 25 personer,
stadig kun udenfor, med afstand og
overholdelse af coronaregler.

På vegne af ST70 gymnastik afd.
Dorrit Rasmussen

Præmiewhist
i Trige Forsamlingshus
Se plakatsøjlen
for tider

Bankospil

i Trige Forsamlingshus.
Se plakatsøjlen
for tider.

16
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Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

BEVÆG DIG GLAD – Nyt hold i efteråret 2020

Vi sidder 4 medarbejdere
på kontoret

I gymnastiksalen på Trige Søndergård

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
Mads Hjortnæs er Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. Han kan råde og vejlede i forbindelse med uddannelse
og job. Han kan støtte i forbindelse med samtaler eller hjælpe med at udarbejde en god ansøgning. Mads er
tilknyttet Studiecafeen. Tlf: 41 85 64 62. Mail: hjma@aarhus.dk

Helle

Mads

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.

Dansk undervisning
i Trige

Fik du aldrig gjort 9. klasse færdig,
eller vil du gerne være bedre til
dansk både sprogligt og skriftligt
– så kom til vores ugentlige
undervisning i dansk i et samarbejde
mellem Helhedsplanen Trige Parken
og VUC. Holdet er et FVU hold
(forberedende voksen undervisning).
For at deltage på holdet skal man
kunne forstå og tale noget dansk.
Du får mulighed for at tage en
eksamen i dansk. Inden man starter
på holdet, skal du igennem en lille
sprogtest, for at vurdere, hvilket
niveau du er på. FVU-undervisningen
forgår mandag fra kl. 17:00 til ca.
19:30 i Oasen og Begynder holdet,
FVU-start, foregår om tirsdagen
fra kl. 16:45 på Trige Centervej 52 i
kælderen.
Mads Hjortnæs
Tlf. 41 85 64 62

Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN

Hver onsdag
kl. 16-18

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. Mette Jørgensen Tlf: 28 89 43 89 /

På holdet har vi fokus på socialt fællesskab, vægttab og glæden ved at bevæge sig
på en sjov måde. Det er gratis at gå på holdet og vi mødes ugentligt i en periode på 3
mdr. fra ca. midt september til jul Yderligere information om tidspunkt og sted følger.
Vil du høre mere eller tilmelde dit barn, kan du kontakte:
Sundhedsplejerske Maja Kjær Markussen/mobil: 41859935 / eller via besked på Aula.
Familie-og trivselsmedarbejder Mette Jørgensen /mobil: 28894389/ eller
mail: mettetrigeparken@gmail.com

TRIGE KROLF KLUB
Vi spiller tirsdage kl. 10 og onsdage kl. 17-18. Det foregår på Ellens plæne,
Smedebroen nr. 16 (overfor Dagli’ Brugsen). Alle kan være med – der er ingen
tilmelding – kom bare, det er gratis.
For yderligere oplysninger
Flemming Thorbek 31 32 23 88 eller
Ingelise Knudsen 20 83 17 94

Tjek vores
facebookside
– søg på
Trige Krolf og Kaffe

Vil du være frivillig i Lektiecaféen?
GØR EN FORSKEL FOR NOGLE AF TRIGES SKOLEBØRN

Lektiehjælp

Går du på gymnasium, HF, Social og Sundheds
skolen, VUC, Handelsskole eller teknisk skole?

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

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.

Sprogcafé

Det er helt gratis, så tag gerne dine venner og dine lektier med, og så sørger vi for te, kaffe, snack og god stemning.

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 venligst 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.

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.
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Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Mødestedet – torsdage i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 i Oasen
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Har dit barn brug for at tabe sig?
Har dit barn brug for mere og sjov bevægelse i hverdagen?
Går dit barn i 3., 4. eller 5. klasse?
SÅ er ”BEVÆG DIG GLAD” holdet noget for dit barn!

Hvem er vi:
Mads: Uddannet skolelærer og kan hjælpe dig i Fysik, Kemi, biologi, matematik, dansk, samfundsfag,
historie og tysk. Og kan garanteret godt hjælpe dig i andre fag også.
Kom bare – Vi glæder os til at møde jer!
Mads
Jacob:
Jeg er uddannet litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet, og ved derfor en masse om
forfattere, romaner og skønlitteratur. Jeg er altid frisk på a hjælpe dig med lektier i dansk og
engelsk, men kan også hjælpe dig hvis du har filosofi eller samfundsfag på gymnasiet.

Jacob
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Forårshilsen fra
Afd. 20 Trige Parkvej
Sommertid, grøn er vårens hæk og Kom Maj du søde milde, overskrifter som
fylder os med optimisme.
2020 og indtil videre halvdelen af 2021 har været prøvelsernes tid for os alle.
Men når vi nu begynder at have flere lyse timer, og skove og beplantninger får
spirer og grønnes, ja så er der grund til at glæde sig.
I afdeling 20 ses der med længsel på hvad de mange arbejdsomme gartnere og
diverse håndværkeres arbejde ender med.
Afd. 20’s renovering har optaget rigtig mange. Bygningerne, lejlighederne og
udearealerne har affødt livlig debat, og delte meninger er kommet til udtryk
både på gaden og på de sociale medier.
Hurra for ytringsfriheden som er en del af det danske demokrati. Blot en anelse
mere ansvarlighed, accept og tolerance af forskelligheder er at ønske.
Tak.
Afdelingsbestyrelsen

Menu Café
Spisestuen
i Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A
Desværre må vi meddele, at Café
Spisestuen ikke åbner før efter
sommerferien.
Coronarestriktionerne betyder, at
vi ikke må samles indenfor med
servering før efter 21. maj og ingen
ved endnu under hvilke forhold.
Derfor har vi taget beslutningen om
at holde Café Spisestuen lukket.
Vi glæder os til at servere for jer
igen til august, så hold øje med
åbningstid og Menu i det kommende
Treklang.
Alle cafeens besøgende ønskes en
rigtig god sommer.
Hilsen
Kirsten og Bodil
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http://trige.mm-aarhus.dk/

Danish café
LOCATION:
Trige Centervej 52 in the basement
TIME:
Every tuesday from 17:00 to 18:30
If you would like to improve your
Danish, then join the Speak Danish
café. For more information contact:
Mads on telephone 41 85 64 62
Or come to Helhedsplanens
office at Trige Centervej 26 in the
basement.

Coronaguider
i Trige
Trige har fået sine egne Coronaguider.
Guiderne er uddannet af sundhedspersonale fra Aarhus kommune og bliver
Du kan kende guiderne på
løbende videreuddannet i den seneste
deres gule Corona badges.
udvikling inden for Corona, restriktioner
og vaccine. Coronaguiderne kan svare
på spørgsmål om de forskellige tests, der bruges i Aarhus og hvor du kan blive
testet både via lyntest og PCR-tests. Du kan også spørge om hjælp til, hvor
du finder svar og vigtigt lige nu, hvordan du finder sundhedsappen, som bliver
dit Coronapas den næste tid. Coronaguiderne hjælper også gerne med at
downloade Sundhedsappen.
Har du spørgsmål til de forskellige vacciner og deres bivirkninger, kan du også
få svar på dette. Er du i tvivl om du vil vaccineres, kan Coronaguiderne måske
hjælpe dig med at tage den rigtige beslutning sammen med dig. Selvom der hele
tiden sker nyt i forhold til de restriktioner vi skal forholde os til, forsøger guiderne
at være opdateret og kan informere om, hvad der menes med de forskellige
restriktioner.
Du kan møde Coronaguiderne hver onsdag mellem kl. 14.00 – 15.30 ved
sognegården i Trige, når der er åben for kviktest.
Du kan også skrive til
Coronaguiderne med
dine spørgsmål på
følgende mailadresser:

20

Mænds
Mødested i Trige

Kenneth:
ypsalon@gmail.com

Flemming:
ullathorbek@gmail.com
Rene:
reras@flaban.dk

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige

Din lokale murer

Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70
Yderligere oplysning om leje på tlf. 21 53 04 89
Træffes bedst onsdag mellem 17 – 20

Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Foderbutik

Hundeadfærd · Hundetræning
Feriepasning af kæledyr
Salg af kvalitets mad til hunde og katte.
Både tørfoder, BARF og lækre snacks.
Butikken er åben torsdage kl. 16-18
og efter aftale.
Kig forbi og få en gratis smagsprøve.
Hjulgårdsvej 6, Trige · Tlf. 20 63 13 93 · www.vipets.dk
TREKLANG · April · Maj · Juni 2021, nummer 114
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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
Kenneth Valentin Dupont, formand
Ann Szczurbak
Simon Warming
Ibrahim Eid
Kristian K. Szczyrbak

Trige Centervej 36 st. tv.
afd19@bf-ringgaarden.dk
Trige Centervej 42 st. th.
szczyrbak@live.dk
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 30		
Trige Centervej 16, st. th.
kriszczyr@gmail.com

27 48 99 66
26 63 44 53
22 40 52 20
28 86 73 98
31 44 13 44

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
Thuvarakan (Thue) Kandasamy
Birgitte Holm-Jensen
Morten Bærendsen

Trige Parkvej 31 st mf
Trige Parkvej 7 1. tv
Trige Parkvej 37 st th
Trige Parkvej 31 2. Mf
Trige Parkvej 25 2. th

61 46 41 20
40 85 50 79
42 59 17 17
22 17 91 59
40 19 92 49

Afd20.trigeparken@gmail.com
bodilanielsen@gmail.com
T_karan20@hotmail.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

86 23 16 14

UDLEJNING AF BEBOERHUSET OASEN, TRIGE CENTERVEJ 26A
Kirsten Skou (træffes bedst onsdag mellem 17.00 – 20.00) 		

21 53 04 89

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

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

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

41 85 64 62
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

LEKTIECAFÉ FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

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

TREKLANG · April · Maj · Juni 2021, nummer 114

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs
41 85 64 62
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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Hvem bor i vores by?
Treklang har talt med nogle af de nye tilflyttere i Trige og vil denne gang gerne præsentere:
Ann Pouline og Morten Elenhardt Bournonville

Vi vil i den kommende tid fortælle
lidt om de borgere, der bor i byen.
Både tilflyttere såvel som folk, der
har boet her længe eller altid. Kender du nogen, som gør sig positivt
bemærket i byen, så kontakt gerne
Treklang. Vi vil så gerne bringe alle
med noget på hjerte frem i lyset.
I dette nummer præsenterer vi
45 årige Morten er gift med Ann,
som har sønnen Oliver på 14 år.
Familien har boet i Trige i 2 år i det
nye område Byhøjtoften.
Familien boede i Gjern, men følte, at de
havde brug for mere plads.
”Vi ville gerne tættere på Aarhus. Jeg
er vokset op i Tilst og Ann er vokset op
omkring Aarhus, så det passede meget
godt med afstanden fra Trige ind til Aarhus. Vi kan godt lide at gå ud at spise
og derfor ville det dejligt at bo tæt på en
storby. Det skulle samtidig være et sted,
som er til at betale sig fra og priserne på
byggegrunde i Trige opfyldte de ønsker,
vi havde. Vi er faldet godt til i byen og er
glade for, at det blev Trige”.
Familien købte en byggegrund på
Byhøjtoften, fik solgt deres gamle hus
og flyttede imidlertidigt ind i en lejet
lejlighed ved Smedebroen, mens det nye
hus blev bygget. For 2 år siden kunne de
endelig indtage huset.
”Jeg arbejder til dagligt hos ATEA som
IT konsulent og har været der i mange
år.” Morten forklarer nu en helt masse
totalt uforståelige arbejdsrelaterede IT
begreber fra hans hverdag, som jeg ikke
skal forsøge at gengive her – men det
lyder virkelig spændende og indviklet på
samme tid.
Ann er bl.a. marketing- og projekt
lederuddannet, men måtte desværre
tage imod en opsigelse for nylig og
søger nu job omkring Aarhus.

24
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”Vi mødte faktisk hinanden gennem
jobbet. En af de første samtaler med
Ann var lidt ophedet, hvor vi ikke var alt
for søde overfor hinanden – men det
ændrede sig heldigvis ret hurtigt og jeg
endte med at inviterede hende på en
date. Den faldt så godt ud, at vi blev gift
og ja, Oliver blev jo så min dreng også.
Det har været en stor omvæltning for
ham at skifte til en stor skole (Lisbjerg),
hvor han skulle igennem en tilvænningsperiode. Men han er efterhånden faldet
rigtigt til også og har fået gode venner.
Blandet andet fordi han spiller fodbold i
ST70 i Trige og det er jo en god indgangsvinkel til at få nye venner.”
Mortens primære interesser er mad og
vin. Både at lave maden og finde den
rigtige vin dertil, men også at sætte sig
ind i vinens oprindelse. ”Vi kører tit til
Sydtyskland i området omkring Mosel
og smager på vine. Og med hensyn til
maden, så har vi altid set Masterchef i
TV. På et tidspunkt mente Ann, at jeg
skulle melde mig til at deltage i programmet. Og jeg blev faktisk kaldt til
casting. Det skete desværre lige midt i
vores bryllupsrejse, så jeg måtte melde
pas, for ikke at blive alt for upopulær
som nygift mand. Men efter et par år
meldte jeg mig til 2020 sæsonen og
kom igennem både casting og audition. Jeg deltog i programmerne frem til
sidste dag inden finaleugen, hvor jeg så
røg ud. Men jeg var så heldig at komme
med i masterchef juleudgaven og den
gik jeg jo så hen og vandt!”
Processen med Masterchef foregår jo
med tilmelding, derefter casting (nogle
bliver spurgt/inviteret - fx madbloggere),
og herefter bliver man vurderet – om
man er egnet til at gå videre til selve
programmet. Jule-masterchef-sæsonen blev jeg inviteret med til og fik at
vide, at jeg skulle møde op på Amager
Strandvej i en gammel lagerbygning,
hvor der var bygget et studie op indenfor. Der er bare lige det, at julesæsonen
blev filmet midt om sommeren i over

30° varme. Det var så varmt, så varmt
og vi stod der og lavede julemad! Vi fik
ispakker på nakken mellem optagelserne
for at vi ikke skulle dratte om.

Morten viser et billede frem fra sin
hjemmeside, hvor han står med det eftertragtede Mastercheftrofæ hævet over
hovedet. Han fortæller videre:

Til auditionen tilbereder man den ret,
man på forhånd har sendt opskriften
på. Man får 1/2 time i et køkken, hvor
man har vildt travlt og er virkelig presset.
Man skal lave mad, men samtidig så står
der pludselig folk omkring én og stiller
spørgsmål. Og kameraet filmer én, mens
man skal nå at tilberede retten indenfor
tidsrammen. Og til slut bliver man så
stillet foran dommerne med sin ret – og
de skal vurdere, om det er godt eller
skidt. Jeg lavede mad og de lavede TV.
Det er jo et underholdningsprogram og
hvis man glemmer det undervejs, så husker man det i hvert fald, når en stemme
fortæller en, at nu er der 30
sekunder til, at man skal præsentere
sin ret for dommerne. Man skal have 2
ud af 3 stemmer for at gå videre. Det
kører med træningsuge, indledningsuge, udvidet uge, kvartfinaleuge osv osv.
Jeg opbrugte alt, der hedder ferie på
noget, som i virkeligheden er ulønnet
arbejde. Man skal gøre op med sig selv,
om man virkelig vil det her – ofre alt det,
det koster. Men det ville jeg. Jeg vidste
jo, at der var en risiko for at blive smidt
ud. Det var vanvittigt – både psykisk og
fysisk hårdt. Ann syntes bestemt ikke,
jeg var sjov at være sammen med det
efterår. De fleste deltagere bor jo på
Sjælland og kan tage hjem hver dag. Vi
andre måtte bo på hotel, og vi knyttede
bånd på en helt anden måde end de
andre deltagere gjorde. Jeg har fået
nogle fuldstændig fantastiske venner
ud af det her,og vores lille klike holder
sammen i tykt og tyndt. Når man er blevet 45, er det begrænset, hvor mange
nye og nære venner, man får i sit liv – så
det er virkelig en gave at have fået disse
mennesker ind i mit liv. Ann er også
blevet venner med dem, og alle er gode
til at være der for hinanden”.

”Jeg gik jo hen og vandt det hele. Jeg
stod der med titlen ”Masterchef”, men
jeg skulle holde den hemmelig i et halvt
år, fordi programmet først skulle vises
til jul. Fra studiet måtte jeg traske hen
af Amager Strandvej med mit trofæ i
en mulepose, for der var jo ingen som
måtte se,at jeg gik rundt med det under
armen. Det var et totalt antiklimaks at
stå med et hævet trofæ over hovedet og
farverige konfetti dryssende ned - og i
næste øjeblik sad jeg så alene i bilen på
vej hjem til Jylland. Og jeg kunne ikke
fejre det med hele verden. Det var virkelig mærkeligt. Ann arrangerede nogle
uger senere, at vennerne fra programmet kom over og fejrede mig. Vi holdt
endnu en fejring, da det så endelig blev
vist på TV.”
Morten taler med iver og sindig ro på
samme tid – det er tydeligt, at det her
betyder noget for ham. Og han er
utroligt let at læse – sproget flyder ubesværet og vidner om, at han må have
været en gave, at have med i et TV-program. Og selv om han bedyrer, at han
ikke skal til at åbne restaurant og leve
livet som kok, så sidder jeg og tænker,
at der må være mange arbejdsmulig
heder med sådan en god kombination
i et ægteskab, hvor den ene part er
dygtig til markedsføring og den anden
er så kreativt begavet.
”Nej – jeg skal ikke til at være kok og
starte en restaurant op i min alder,
men jeg kan sagtens se mig selv i
vin-verdenen. Det er både min hobby
og store interesse. Hvis jeg kan drive det
til noget, som samtidig kan give mig
lidt på kontoen, så er det da bare fedt.
Ann er marketinguddannet og elsker at
hjælpe mig med at lave nyhedsbreve og
hjemmeside. Og så er hun eminent til
at sparre med; om det her en god idé
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TEKST: NETHE THOMSEN

Bjørnetidende
– siden sidst
Bjørnshøj centret
Sådan kontakter du Område Nord:
Adresse
Hovedtelefon nr.

Område Nord,
Sommersmindevej 2, 8250 Egå
Linien/Sundhed og Omsorg

87 13 16 00

Hoved mailadresse

omraade-nord@mso.aarhus.dk

Hjemmeside

www.aarhus.dk/omraadenord

Områdechef, Susanne Sejr

87 13 16 00 suse@aarhus.dk

Viceområdechef, Vibeke Dahmen

87 13 16 00 vid@aarhus.dk

Viceområdechef, Trine Petersen

87 13 16 00 trpe@aarhus.dk

Kontakt til hjemmeplejen:
Lystrup, Trige, Risskov

87 13 29 00

Skæring, Hjortshøj, Skødstrup

87 13 16 00

Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

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

Lægevagten
Bjørnshøj – Caféen

87 13 16 00 Sygeplejersken træffes tirsdag og fredag
fra kl. 09.30 – 12.00
Tidsbestilling i samme tidsrum
70 11 31 31 Mellem kl. 16.00 og 08.00
Ved akut behov ring 112

08.00 – 14.00

51 71 54 67 Signe

Bjørnshøj – Pedellen

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

Aktivitetsrådgiver og booking

29 20 45 48

Man kan ikke ringe direkte til administrationen, men skal nu benytte liniens tlf nr. 87 13 16 00
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.
og om hvilken vej, vi skulle gå. Jeg har
jo en nørd-tilgang til det jeg laver, hvor
Ann har en mere fornuftig og trendy
indgangsvinkel. Fx fik hun ret i, at vi i
vinfirmaet skulle satse på ”smagekasser”
– de var udsolgt på 24 timer! Halvdelen
af lageret var væk på første døgn!”
Jeg beder Morten uddybe, hvad en
smagekasse er og han fortæller videre: ”En smagekasse er en kasse med 6
flasker rød- og hvidvine, som repræsenterer hele vores sortiment. De første
købere har allerede været tilbage og
købt mere af den vin, de bedst kunne
lide. Det er jeg glad for – for smag er jo
individuelt; måske synes andre ikke om
den samme slags vin som jeg. Smagekasserne er blevet udvidet med den
mere gængse vinsmagning”.
26

Det må have været en svær start – for
coronaen har som bekendt stoppet den
type spændende arrangementer. Men
Morten har smøget ærmerne op og er
klar: ”Jeg begynder at tilbyde vinsmagning allerede her i maj. Vi overholder
naturligvis restriktionerne, så der fx max
er 6 deltagere på et hold. Forhåbentligt
åbner det mere op til sommer, hvor vi
kan line et bord op udenfor og måske
dermed have flere deltagere. Man kan
godt tilmelde sig individuelt til vinsmagning, det behøver ikke at være en hel
samlet gruppe. Og man kan booke mig
til at komme ud og fortælle om vin og
holde vinsmagning ude af huset. Det
glæder jeg mig til, at vi kan igen”.
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Det glæder vi os også til – vi håber,
at familien fortsætter med at få vind
i sejlene. Det er dejligt at få tilflyttere,
som giver noget til lokalsamfundet med
deres kreative kræfter og det vil vi gerne
hjælpe på vej. Velkommen til byen!

Tjek Mortens website her:
www.viticole.dk

Formand Tove Eriksen
Tlf. 22719794
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk

Kasserer Anna Marie Jensen
Tlf. 23621494
e-mail: tulle54@live.dk

Skriver Nethe
Tlf. xxx
e-mail: borgovej@gmail.com

COVID-19 test
Husk at du kan få en lyntest på Sognegården
uden tidsbestilling 2 gange ugentlig:
onsdage kl. 14-19 og lørdage kl. 11-16.
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Sker der noget
uden for Ringgaden?
Under denne overskrift afholdt Aarhus kommune den 17.marts et digitalt møde

Mødet handlede om kommunikation,
hvordan vi bliver orienteret om, hvad de
har af planer på Rådhuset/
Byrådet for de enkelte lokalområder.
Det er ofte sådan, at dem det vedrører,
er de sidste, der får det at vide.
Pludselig en dag kommer entreprenører
med deres gravemaskiner og begynder
at køre jord væk, fylde sand på, læsse
rør eller andet isenkram af eller begynder at grave overjord af i lange baner.
Hvad sker der, skal der nu bygges huse
der og er det højhuse, der vil tage vores
udsigt? Og ja, der skal bygges.
Lokalplan 1189 omfatter arealerne
fra Randersvej langs Trige Centervej og videre på den anden side af
Høgemosevej til Vestermøllevej.
Bebyggelsen vil komme til at omkranse
Trige Søndergård og videre ud mod
Høgemosevænget. Hele området er
udlagt til tæt lav bebyggelse og ikke til
højhuse (ca. 200 boliger).

Tilsyneladende har de ikke fundet noget
interessant for det dækkes nu til igen.
Ved Randersvej, nord for Linde
gården og ned langs Byhøjdalen er der
anmodet om udarbejdelse af lokalplan
for ca. 80 boliger.
Det er store planer, og vi vil nok ikke se
det ske på én gang, men som sagt, man
ved aldrig hvor hurtigt udbygningen
kommer til at gå. Vi kan jo f.eks. se
hvordan Lisbjerg vokser næsten fra dag
til dag.
Trige-Ølsted Fællesråds forretnings
udvalg har haft mulighed for at komme
med bemærkninger /input i forbindelse
med sagsbehandling af udbygningen af
Trige.
Vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at
alle vore kommentarer bliver indarbejdet
i lokalplanerne, men eet er sikkert, vi vil
holde øje med det videre arbejde så vi
kan nå at gøre vores indflydelse gældende.

Hvornår det bliver, er ikke til at sige,
men med den hast som Aarhus udbygges, kan man aldrig vide sig sikker.

”Vi har pointeret, at et centralt punkt
som er af stor vigtighed er, at den
overordnede infrastruktur sikres, så alle
offentlige servicefunktioner som f.eks.
Skole og børneinstitutioner er på rette
niveau. Det er erfaringen at det ikke
tidligere har været tilfældet ved udbygning af Trige. Desuden er det vigtigt,
at der overordnet er afsat plads til
dagligvareforretninger og andre servicefunktioner (liberale erhverv). Ved de
foreliggende planer skønnes det samlet
at boligmængden forøges med op til
400 boliger som anslået vil betyde 1.000
beboere mere, svarende til en forøgelse
på næsten 25 %. Hvilket understreger
vigtigheden af, at hele områdets infrastruktur skal opdateres. Med hensyn
til Høgemosevej foreslår vi, at udstykningen bliver en ”grøn udstykning”
det vil sige, at der på området ikke må
benyttes pesticider ligeledes, at der også
bygges ”grønt” forstået således, at der i
såvel byggematerialer, varme og el tages
højde for grønne løsninger (jordvarme
og brug af solceller ect..”
Så alt i alt kan vi sige - ja der sker
noget uden for Ringgaden.

Lergravvænget planlægges udbygget
mod nord på arealet mellem Randersvej
og Lergravvej. (37 boliger).
Lokalplanforslag 1132, som omfatter
den sydlige side af Pannerupvej, er sendt
ud i offentlige høring den 26. marts
med høringsfrist den 23. april 2021.
Planen lægger op til, at der kan bygges
105 boliger.
Både ved Trige Centervej og ved Pannerupvej arbejder arkæologerne med at
finde spor efter tidlige bosættelser.
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TEKST OG FOTO: PETER KOBERG

Jeg glæder mig rigtig meget,
til vi kan åbne igen
Treklang har haft en snak med Olga Palm i et meget tomt fitnesscenter
på en råkold formiddag
Som så meget andet har Trige Fitnesscenter været lukket siden før jul, men
nu ser det ud til, der snart bliver mulighed for at åbne igen, selvom det ved
redaktionens slutning stadig er lidt
uklart, hvordan det kommer til at foregå. Vi har sat Olga Palm stævne for at
høre lidt om, historien bag centret, og
om de mennesker der står bag.

på hold. Siden opstarten har der været
meget stor opbakning til fitnesscenteret
fra beboerne i Trige og omegn. I 2020
blev centret overtaget af de nuværende
ejere, Olga og Christian Palm som bor i
Trige. Olga var på det tidspunkt allerede
et kendt ansigt i Trige Fitness, da hun
gennem flere år var tilknyttet som holdtræner og fysioterapeut i centret.

– altså langt væk fra lille Danmark.
Hvordan ender man så her? Jo, Olga fortæller, at en dansk bekendt fortalte om
muligheden for ophold på en idrætshøjskole, så i 1998 drog hun til Danmark.
Idræt, især tennis, har i mange år været
Olgas store interesse, så det passede fint
ind med et højskoleophold, hvor idræt
er i centrum.

Trige Fitness blev stiftet i 2015. Fra starten var formålet at skabe et fitnesscenter
i Trige, hvor alle er velkommen uanset
alder og niveau, og hvor der er mulighed for både selvtræning og træning

Fra Uzbekistan til Trige
Mens Christian kommer fra Østjylland,
kommer Olga længere væk fra. Hun er
født af russiske forældre i Uzbekistan, et
land i centralasien nord for Afganistan

Efter højskolen blev Olga Au-pair pige,
og så blev det tid til uddannelse. Fra
2001 til 2005 uddannede hun sig til
fysioterapeut på fysioterapeutskolen i
København. I studietiden kom Amor

forbi med en pil – Olga og Christian
fandt sammen. På et tidspunkt fik
Christian job i Aarhusområdet, så parret
flyttede til Trige, hvor Olga åbnede fysio
terapi klinik i hjemmet. Familien er nu
vokset til fire, da Olga og Christian har
to børn, en pige og en dreng.
En logisk kombination
Med Olgas faglige baggrund i fysio
terapi, som jo bl.a. beskæftiger sig med
ømme muskler, rygsmerter, idrætskader,
nakkeproblemer osv., giver det god
mening at kombinere det med træning
i et fitnesscenter. Hvad enten det er instruktion til selvtræning, eller det er som
deltager på et hold, så er der mange
muligheder. Olga siger: ”Vi ønsker at
optimere træningsmulighederne i centret og forny maskinerne og trænings
redskaberne løbende. Senest har vi
indkøbt tre nye maskiner i november
2020 og anskaffet flere nye mindre
træningsredskaber. Vi har også haft en
del fokus på holdtræning og tilbyder nu
flere forskellige mindre træningshold”.
Inden nedlukningen i december var der
omkring 10 forskellige hold hver uge,
og det fortsætter, så snart der er åbent
igen.
Optimisme for fremtiden
Kun fysioterapien har været åben de
sidste tre måneder, men det har givet
mulighed for at nytænke selve indretningen af centeret, og det har bl.a.
betydet, at der er blevet rokeret rundt
på en del maskiner og en ny spejlvæg er
blevet opsat, så alt er klar til at modtage
medlemmer, når regering og Folketing
giver lov.
Selvom corona nedlukningen selvfølgelig har givet udfordringer for centret er
der optimisme for fremtiden. Christian
har styr på IT og regnskaber, mens Olga
er mere end klar til byde velkommen
og hjælpe, samt køre holdtræning når
dagligdagen bliver mere normal.
„Hvis vi fortsat har den gode opbakning
fra de lokale, er jeg meget optimistisk
for fremtiden, og glæder mig til fortsat
at udvikle Trige Fitness, som stadig har
plads til flere medlemmer“, slutter Olga
Palm.
Fra Treklang skal der lyde et held
og lykke.
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TEKST OG FOTO: MARTIN R. BUNDGAARD

Spejder for voksne

Familiespejder
Datoer for forårets møder: 24.

Vi har i gruppen snakket om at starte en
enhed for voksne/klan.

april / 29. maj / 19. juni

Familiespejderne Spørring Trige
startede op igen den 27. marts

Tanken er at samle voksen, der måske
selv har været spejder, har børn der
er/har været spejder eller bare kan li’
udelivet.

Har man lyst kan man bare kigge forbi.
Alle møderne vil foregå ved vandhullet
kl. 9.30-12.30!

Kunne du have lyst til at komme ud i
naturen sammen med andre voksne?
Måske lave mad over bål, bygge med
rafter, vandreture eller andet.

Spejderhilsner fra KFUM-Spejderne
Spørring Trige gruppe

Kom og vær med!
Konceptet med familiespejder er at børn i alderen ca.
3-6 år kommer ud i naturen sammen med deres for
ældre. Det kan være f.eks. 1 gang om måned eller flere.
Skulle der være spørgsmål eller lignende kan vi kontaktes på spejdernetrige@gmail.com

Har dette fanget din interesse, så
kontakt os på lykkeh@gmail.com
eller 20265564.
Viser det sig at der er interesse for ideen, vil vi finde en dag vi kan mødes.

Siden sidst
Så kunne spejderne endelig mødes igen,
og det er skønt at være sammen igen!
Vi har allerede mødtes flere gange og
har blandt andet hygget med at lave
brænde, bål, snobrød og en masse lege!
Vi håber på en normal sommer, så vi kan
komme på lejr som vi plejer.

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

Ulve 2.-4. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op
mødes torsdage kl. 18.30-20.30.
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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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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Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt
FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING
Tlf. 2119 4026
Mail: ann@fuglsanggaard.com
www.fuglsanggaard.dk
CVR. 33896204

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Påskepyntede træer
Børn fra skolen og dagplejere m.fl. har
været med til at pynte Trige til påsken.
Foran P-pladsen ved Brugsen blev
der hængt det fineste påskepynt op i
rækken af træer, som bare venter på at
springe ud. Påskepynten var en kærkommen pynt til dette sker.
Der var perleplader, malede æg, papudskæringer osv. osv. Børnenes fantasi
havde fået frit løb og mange familier
fulgte med børnene i påskedagene for
at se de flotte farver i bybilledet.
Efter påske blev påskepynten pænt
pakket væk igen og nu er vi klar til
forår!

Nyt fra Trige Lokalarkiv
Trige Lokalarkiv har været lukket i lange tider på grund af Covid-19 restriktioner, så der er ikke meget at berette,
men en lille glædelig nyhed er der da.
Forleden fik jeg besøg af tidligere driftsleder Arne Grooss fra NCC. Han afleverede en mappe som han har fået lov
til at videregive til Lokalarkivet. Den indeholder avisudklip og korrespondance fra 70 og 80’erne.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk

Tak til NCC for donationen.
Henny Hansen

Registreret revisor . cvr 3714 2042
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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
93868936
53639402
30910537
86 98 97 95 / 25 58 61 53

HÅNDBOLD
Lone Engelbrecht Jeppesen, Formand
Selda Eryilmaz, Kasserer
Jane Rosenlund Olsen, Bestyrelsesmedlem
Connie Storm, Suppleant
Hans Henrik Warming, Turneringsleder
Sascha Salo Rivera, Sekretær

20 26 00 34		
31 33 31 91		
30 78 16 13		
61 30 45 58		
40 83 49 23
Østermøllevej, Trige
60 89 46 28
Knoldevej 2, Trige

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

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

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

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

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

lone_jeppesen@hotmail.com
ski23@live.dk
jrn@atea.dk
weismann.storm@gmail.com
warming@pc.dk
saschasalo@hotmail.com

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

Gartnerparken 8, Trige

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

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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Trige har aldrig været
bedre.
Sæt ikke til salg før du har fået en vurdering af os.
Ring til os på 86 24 51 00. - Så giver vi en gratis og uforpligtende
vurdering af din bolig.
Besøg os på danbolig.dk

WWW.TRIGE.DK

WWW.TRIGE.DK

Trige Fitness

Årets tagdækker 2021
I princippet kunne vi bare genbruge teksten fra de sidste par år, for vi er
efterhånden helt vant til at skulle fortælle, at Årets tagdækker igen
(for 3. gang) er Per R. Hjorsthøj.
Det er en stolt og glad Per R. Hjortshøj, der har modtaget nyheden om, at Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning, for tredje år i træk, er udråbt som finalist til
ÅRETS HÅNDVÆRKER® i kategorien Årets Tagdækker (0-1 ansatte). Vinderne af den
eftertragtede pris findes senere på året i Cirkusbygningen i København.

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP

”Jeg er naturligvis stolt over anerkendelsen, som er skabt via god kundeservice”
siger Per R. Hjortshøj, som i 2019 og 2020 kunne modtage statuetten, som
vinder af kategorien Årets Tagdækker (0-4 ansatte).

Et mindre fitnesscenter
drevet af lokale for de lokale

Treklang ønsker Per tillykke med den flotte hæder!

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.

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

Fugle i Trige
Ved mit vinterfoderbræt sidder der mange fugle. Dem har jeg meget fornøjelse af. Deres forskellige farver og størrelser
lyser op i en kold tid. Jeg fodrer dem med solsikkefrø, mejsekugler, æbler og brød. Nogle af fuglene flyver op i 150 m
højde og de flyver med 30-75 km i timen. Der er mange territorier – et musvitpar kan dække ca. 6 villahaver. Jeg har set
røde, gule, grønne, sorte, plettede, stribede, store og små fugle. Efter en opvækst i vestjylland er det fantastisk endelig at
se de mange flotte fugle fra min bog om fugle i virkeligheden, for derude er disse fugle sjældne.
Hvis man vil artsbestemme dem, er Google en god ven – jeg bruger f.eks. fuglestemmer.dk og havensfugle.dk. Til
sommer kan man tilmelde sig nogle naturture om morgenen, så man kan lære fuglene at kende via den sang, de synger.
Venlig hilsen Susanne Eskildsen
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