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Sommerferie i sigte
Studenterkørsel, karameluddeling i skolegården, bare tæer i grønt græs og en tur i havet – alt det, står for døren. Og vi trænger
til det efter et udfordrende år med online-undervisning og -møder. Snart er alle, der har taget imod tilbuddet, blevet vaccineret og vores vej tilbage til vores normale liv kan fortsætte i et raskt tempo. I Treklang denne gang sætter vi luppen på en lokal
familie, som på mange måder er et inspirerende bekendtskab, fordi de har gjort dét at hjælpe andre til en livsgerning – dejligt
med den slags initiativrige mennesker. Bakkegårdsskolen kommer med god information om, hvad de laver i 3. og 7. klasse og
hvad der rører sig i de unge hjerner. Det samme gør håndboldforeningen ST70, som fortæller lidt om de udfordringer, de står
med – vi mangler simpelthen frivillige til at hjælpe med at give de unge et spændende alternativ til aktiviteter efter skoletid. At
være en del af et lokalsamfund, er netop at kunne beriges af alle disse sportsaktiviteter, som bygger på fællesskab, sammenhold
og oplevelser. Det triste er, at hvis ikke man værner om disse små klubber, så uddør tilbuddene om fysisk aktivitet. Badmintonklubben kæmper med samme besvær om at finde trænere til de nye unge spillere. Så det kræver en indsats fra forældre og
aktive borgere, der har en lille smule ekstra overskud til at kunne tage en tørn og give energi til byen og de unge. Vi har under
restriktionerne set, hvor meget det påvirker alle, at blive isoleret og føle sig alene, fordi fysisk fællesskab var umuligt, så tag en
snak derhjemme og find ud af, om I har lyst for at gå ind i foreningslivet – der er brug for jer. Trige Parkvej lover, at der er flere
grønne og frodige områder på vej – der er blevet plantet og sået, så vi nu kan få noget smukt at kigge på – det glæder vi os til.
Bakketoppen har knoklet på længe og rummene begynder at tage form – det bliver supertjekket og man kan sagtens forestille
sig ungernes glade råben i alle rum. Vi viser lidt billeder derfra, så I kan følge med i processen. Spejderne har spændende ting
i gang – senest har de i fællesskab bygget et tårn ved Dagli’Brugsen. Vores fællesråd har stadig fokus på gadekærret og giver
en lille opdatering om, hvad der bliver gjort for at få gjort det pænt igen. Og så har Ellens plæne fået sin helt egen sten – som
allerede har været meget igennem. Men nu står den der og er smuk og unik. Tak for den! Hav en fantastisk sommer og husk, at
I altid er velkomne til at sende materiale ind til Treklang. Vi er faktisk ret vilde med at høre fra jer :)
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
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Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

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 gratis.
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 indleveres 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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Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk
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Tirsdag den 24. Trige
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Tlf.:86 23 26 26
Tlf.: 86 23 12 99

2

Dagsorden

TREKLANG · Juni · Juli · August 2021, nummer 115

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

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN

LERGRAVVEJ 1 • TRIGE

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21
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Købmand
Brian Lind
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NYTTIGE OPLYSNINGER
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Nyttige oplysninger
Alarm
Politi
Lægevagt

112
114

Region Midt

NRGi, døgnvagt

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

87 39 04 04

Varmeforsyning
Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

www.aakb.dk/trige

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

70 11 31 31

Elforsyning

Nyt fra Trige Kombi-bibliotek

Posthus

89 40 15 00

Selvbetjeningsåbent:
Søndag – torsdag
Fredag og lørdag

89 47 10 00

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

www.isoplasticon.dk

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.
TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Ellens plæne
Stenkunstneren Kjeld Pedersen har lavet
den smukkeste sten til Ellens plæne. Den
passer lige til pladsen.
Når vi andre glemmer et mellemrum
i den digitale verden, så tager det et
øjeblik at klikke ”undo”. Forestil jer, at
skulle lave den øvelse, når man har gjort
sit ypperste med at få bogstaver og alt

andet til at passe på en stor sten. Men
sådan noget kan Kjeld. Han smøgede
ærmerne op, gik bare i gang og stoppede ikke, før han blev færdig. Det tager vi
hatten af for. Så Kjeld: TUSIND TAK for
den smukke sten – den forskønner vores
by! Tak også til alle de frivillige, der har
hjulpet til at få plænen til at fremstå så
indbydende. På den lille plade kan man

scanne QR koden og læse om, hvem
Ellen nu lige var. Vi har haft et indlæg
om det tidligere i Treklang. Den ultra
korte version er, at Ellen boede her overfor Brugsen i en kæmpestor firlænget
gård, frem til sin død i 2008. Derefter
blev gården revet ned og jorden blev
solgt, og gav bl.a. plads til Lokalcenteret.

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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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

FRA SRI LANKA TIL DANMARK

FRA SRI LANKA TIL DANMARK
TEKST: PETER KOBERG FOTO: PRIVAT / INGE LYNGGAARD HANSEN

„Det er utroligt vigtigt,
man engagerer sig i bylivet”

„Goderne er skævt fordelt. Hvis
bare alle dem der har noget,
vil dele med dem der intet har,
så vil vi alle have det godt“.
Thue

Siger Thuvarakan Kandasamy. Han har boet med kone og børn i Trige i 10 år, og kan bedst
beskrives som en lokal ildsjæl.

Som et led i vores serie om lokale
borgere, har vi besøgt Thuvarakan
Kandasamy, kaldet Thue, som bor i
en af de nyrenoverede lejligheder
på Trige Parkvej for en snak om
Thue og familiens liv i Trige.
Fra Sri Lanka til Danmark
Thue kom til Danmark sammen med
sine forældre som 5-årig. De flygtede
fra borgerkrigen i Sri Lanka i 1986, og
relativt kort efter ankomsten til Danmark
kom familien til Aarhus, hvor Thue
startede i skolen i Hasle. Senere kom
der også en søster til. Hun er uddannet
socialrådgiver og arbejder i Aarhus
Kommune.
Thue stifter familie
Som de fleste andre tamilere er Thue
meget velintegreret i det danske samfund, og startede efter endt skolegang
en lederuddannelse i Dansk Supermarked (i dag Salling Group). Der blev også
tid til at finde en livsledsager: Denistha,
som også er tamiler, men født og opvokset i Danmark. Familien er vokset og
består i dag af Thue, Denistha, Harisha
og Dinesh.
Harisha på 10 år går i 4. klasse på
Bakkegårdskolen og Dinesh, sønnen på
3 år er i dagpleje, men starter i børne
have efter sommerferien.

hvor det er rart at bo. “Det har været
meget spændende at følge områdets
udvikling og samtidig være med at til
forme tingene”, siger Thue.

Thue arbejder i dag som kørelærer/
styringsmedarbejder i kontrolcenter hos
Keolis Aarhus Letbane, mens Denistha
arbejder som pædagogisk assistent i en
vuggestue.

“Da jeg gik i skole Hasle havde jeg en
lærer som hedder Jes Troelsen. Han er
fra Ølsted. En utrolig vellidt og dygtig
lærer. Han var altid en glad og hjælpsom
mand. Han sagde til os, da vi dengang
var omkring 15 år, at penge ikke er alt.
Man skal dele af alle de gode ting,
man har, og at det vil give en masse
livsglæde. Jeg har lært rigtig meget af
hans ord”, fortæller Thue.

Frivilligt arbejde
Meget fritid bruger Thue på sit arbejde i
afdelingsbestyrelsen i Trigeparken. Han
føler bestyrelsen sammen med helhedsplanen har været med til at ændre billedet fra et sted på ghettolisten til et sted,
8
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Jes Troelsen var også fodboldtræner, og
lærte Thue glæden ved spillet. Derfor
spiller han også på ST70s old boys hold,
men ikke nok med det, han er også
træner for U7 holdet, og senest er han
kommet med i bestyrelsen for ST70
fodbold.
I april var familien i gang med Danmarks
Naturfredningsforenings årlige affalds
indsamling, her blev der bliver samlet
affald mellem Lisbjerg og Trige. Som
Thue siger: “Hvis vi ikke passer på naturen, så kommer vi til at ødelægge rigtig
mange ting og i sidste ende, er det vores
børn det kommer til at gå ud over”.
Velgørende arbejde
Måske er det „den gamle lærer“ fra
Hasle, som også har været med til at
præge Thue, når det kommer til vel

gørenhed. I hvert fald er Thue og familie
meget aktive. Sammen med sin søster
og datter var han på gaden og samlede
penge ind til Kræftens Bekæmpelse i
april. Det var en kold og sneende dag,
men de holdt humøret højt og fik samlet
næsten 5.000 kr. ind. Det flotte resultat
gav blod på tanden, så i maj var Thue
og datter ude igen, denne gang for SOS
Børnebyerne. Familien støtter også hver
måned Dansk Røde Kors og UNICEF.
Thue glæder sig over at han og familiens
små bidrag er med til at hjælpe andre.
„Goderne er skævt fordelt, hvis bare
alle dem der har noget, vil dele med
dem der intet har, så vil vi alle have det
godt“, siger Thue.
Det er nu ikke alle bidrag, der er helt
små. Da familien fik deres indefrosne

TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

feriepenge udbetalt før jul, blev de enige
om at Dansk Folkehjælps Juleindsamling var et godt sted at sende de fleste
feriepenge hen, så 10.000 kr. var med
at at gøre julen bedre for nogle enlige
forsørgere.

Den nye daginstitution i Trige

Loyale borgere
Thue og familie er loyale borgere i Trige.
De handler lokalt, er medlem af sportsklubben, og bruger det lokale bibliotek.
De er meget glade for at bo i Trige,
og håber på at finde en byggegrund i
Trige eller omegn, så de kan bygge hus.
„Vi har valgt at have store udgifter til
velgørenhed, så det økonomiske spiller
en stor rolle, når vi skal beslutte, hvor vi
skal bo i fremtiden, men uanset hvor det
bliver, fortsætter vi vores arbejde i det
lokale samfund og vores velgørenhedsprojekter“, slutter Thue.

Byggeriet er i fuld gang!
Den tidligere SFO-bygning, Bakke
toppen på Bjørnshøjvej er i fuld
gang med at blive forandret til en
daginstitution. Det går stærkt nu
og man kan begynde at fornemme,
hvilken slags institution, der venter
de mange små børn, som står klar
til at indtage de indbydende lokaler.
Runde kighuller i de fleste døre,
professionelt mintgrønt køkken,
hyggekroge og en skøn legeplads.
Kig med her bag de lukkede døre,
og se hvor langt håndværkerne er
kommet.
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Det sker
på Bakkegårdsskolen
En morgen i 3.B
3.B arbejde med faglig læsning – om
gamle dansk sagn. Jeg har været på
besøg en ganske almindelig morgen
i klassen.
Det er onsdag morgen. Stemningen er
rolig og hyggelig i klassen. Der mumles
sagte ved bordene. Eleverne skiftes til at
læse højt for hinanden. På væggen
hænger morgenregler og pauseregler,
så alle elever ved, hvordan dagen starter
– og så alle har gode pauser og er med
i fællesskabet. En elev kommer hen til
Per med sin bog. ”Hvad så skrubbe –
skal du have hjælp”, smiler Per og giver
et lille klap på skulderen.
”Jeg laver altid makkerlæsning med min
klasse”, fortæller Per. Eleverne læser to
og to med en klassekammerat, som de
er på niveau med i læsning.

Klassen arbejder for øjeblikket med
faglig læsning om gamle danske sagn.
Med faglig læsning kommer eleverne i
dybden med begreber og ord. Det gamle sagn om Rolf Kraka rummer en del
gamle og lidt underlige ord. Vikingerne
smed de afgnavede ben over skulderen. Men hvad betyder ”afgnavede”
egentlig? Eleverne lærer strategier til
at komme bag om ordene og at kunne
forklare dem.
Klassen arbejder med forskellige undervisningstyper. ”På et tidspunkt byggede
vi en stor by op midt i klassen med små
huse og veje”, fortæller Per. I den periode var al læring og læsning knyttet til
ting, der skete i den fiktive by. ”Det var
supersjovt. Men efter sådan en periode,
så trænger både elever og lærere til det,
som jeg kalder rugbrødsundervisning”.
Lige som nu, hvor klassen læser i en bog
og løser faglige opgaver to og to.

INTERVIEW MED AUGUST OG CLARA
3.B
Hvad er I ved at lære?
Vi læser – rigtig meget. En bog om
vikingetiden. Om gamle dage. Vi lærer
at læse gamle ord.
I er gode til at samarbejde – hvordan gør
I det?
Vi bruger vores chromebook til at finde
ud af ting, og så spørger vi hinanden.
Man hjælper sin makker.
Det var meget hyggeligt og stille
i jeres klasse – hvordan plejer I at
gøre om morgenen?
Vi læser først i vores bog. Så tæller
Per ned. Så skal vi tippe en 13’er.
Om mandagen har vi diktat.
Jeg lagde mærke til, at Per godt kan
finde på at sige noget fjollet til jer …
Ja – i går sagde han: Præstens ged på
marken … fnis … thi hi ..

7.Y på interrail
Hver elev er blevet sendt ud på en
fiktiv interrail tur. De må selv vælge
om det er 14 dage eller en måned.
De har fået 8.000 kroner med.
Eleverne har fået lov til at rejse sammen
med én eller alene. Klasselærer Karoline
fortæller: ”Der har været nogle krav: De
skal køre med tog, og det første stop
skulle være i Tyskland. Vi har jo fagene
med i det her – vi har geografi, matematik, tysk, dansk og lidt historie”. Eleverne
skriver rejsedagbog på tysk. Rejsen skal
planlægges og der skal lægges budgetter. Hvor kan man bo? Hvad koster det?
Hvad skal man spise?

Hvor rejste du hen?
Naya: Jeg rejste først til Hamborg og så
videre til Prag. Der så jeg en kz-lejr fra
Anden Verdenskrig.

Eleverne har søgt om rejselegater. Men
hvordan skriver og opstiller man en
god ansøgning? Klassen har noget der
hedder ”terningekast”. Det betyder
at man pludselig får en udfordring på
rejsen. Måske oplever man pludselig
på sin rejse, at én har snydt dig … eller
pludselig får du diarre, eller du kan ikke
finde dit pas. Hvad gør du så? Her skal
eleverne hurtigskrive i 15 minutter, om
hvad de gør.

Vi skulle skrive i rejsedagbogen, hvor vi
havde oplevet og spist for eksempel.
Nå ja, så skulle vi også skrive en sjov
oplevelse.

Vi har arbejdet med seværdigheder,
kultur, mad. I går var der billetkontrol.
Klassen kunne ikke få pause, før billetterne var kontrolleret.

I fik 8.000 kroner – hvad bruger man
dem til?
Sofus: Først skulle man købe en taske.
Så brugte jeg penge på billet til fodboldkampen – og brugte jeg penge på mad
og sådan noget. Vi lavede et budget, så
vi ikke brugte alle pengene på to dage.

Sofus: Først tog jeg til Dortmund. Der
var jeg i et par dage. Jeg så en kamp:
Dortmund mod Bayern. Bagefter tog jeg
ned til skov i Østrig i en uge. Der var et
hotel tæt på, hvor man kunne spise og
gå i pool.

Naya: Jeg betaler også for at bo. Jeg bor
på hostels. Jeg brugte nogle booking
sider. Så gik jeg ind og så, hvad der var
billigt.
Sofus: Jeg boede i telt. Det var billigt.
Sofus og Naya fra 7.y fortæller om
rejsen.

”Jeg synes, det giver børnene det største
udbytte – og den bedste oplevelse for
begge børn.” Børnene i klassen skifter
plads hver anden uge. For alle skal
kunne arbejde sammen med alle. Det
giver et godt og rart læringsmiljø. Vi
skifter læsemakkere cirka en gang om
måneden.

Hvad gør I med mad på turen?
Sofus: Jeg har købt feltrationer – fx pulver der smager af bolognese, når man

hælder vand i. Feltrationerne smagte
værre og værre hver dag, men så var der
penge til fodbold. Nogle gange spiste
jeg dog på hotellet i skoven.
Naya: Jeg prøvede også at spise på en
café, hvor man spiste tre rigtigt tjekkiske
retter.
Hvad var det I skulle lave på tysk?
Naya: Det var rejsedagbogen. Vi skulle
også skrive på tysk om en seværdighed i
Tyskland.
Hvad er den værste oplevelse på jeres
rejse?
Sofus: I går skulle vi bruge terningekast
– Jeg var i en pool … også pludselig var
der noget brunt, der flød rundt i vandet!
Så skulle jeg op i en fart!
Naya: Det var et terningekast, der betød,
at jeg fik en dårlig madoplevelse – jeg
skulle spise Haggis – det er komave!
Hvad synes I om hele projektet
sammenlignet med en almindelig
skoleuge?
Sofus: Jeg synes det har været meget
sjovt – og anderledes end en almindelig
uge
Naya: Jeg kunne også godt lide, at vi
var med til selv at skulle forme det – og
sådan bestemme meget. Så læreren ikke
forklarer i lang tid. Man kunne bare gå
i gang.

HVAD LÆRER ELEVERNE I 7.Y?
• Elevtrivsel og medejerskab er i fokus her, og eleverne udvikler deres egne ideer og lærer at argumentere og tage
selvstændigt stilling.
• Tværfaglighed mellem dansk, matematik, geografi, tysk og historie giver sammenhængsforståelse for eleverne.
• Struktur og overblik trænes, hvilket der i høj grad er brug for, når man går i 7. klasse – om lidt skal de i 8. klasse,
og så gælder det om at ”hænge på bussen”.
• Projektorienteret undervisning giver sammenhold, fællesskabsfølelse og udfordrer kreativiteten og god underholdning.
Brian & Karoline – klasselærere 7.Y

12
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HÅNDBOLDAFDELINGEN I ST70
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TEKST OG FOTO: ST70

Hvordan ser fremtiden ud for
håndboldafdelingen i ST70?
en ny sæson efter sommerferien, og vi
håber, at vi slipper for flere restriktioner
pga. corona.

ST70 håndboldafdelingen er desværre
en lille sårbar forening i dag. ST70 håndbold er en klub med fokus på bredden.
Det vil sige, at der er plads til alle. Vi
vægter god stemning, godt sammenhold og arbejdsomhed højt i vores klub.
I den sidste sæson har vi desværre
kun haft 3 ungdomshold, minierne, et
drengehold og et pigehold. Dameholdet
lukkede ned i sæsonen 2019/2020. Dog
har vi set positive takter med opstarten
af vores Trille Trolle tilbud.
Vi kan mærke på alle de spillere vi har
i klubben, at de glæder sig til at komme til træning, og at de har det fedt
sammen både internt på diverse hold,
men også på tværs. Der er altid en rigtig
god stemning i hallen, når vi mødes, og
det er fedt at se alle de glade børn og
unge mennesker. Når vi har kampe både
på hjemmebane men også på udebane,
så er det dejligt at se den opbakning vi
har af forældre, søskende og bedsteforældre. Der er virkelig en god stemning
i hallen, og det skaber glæde hos alle.
Så der skal lyde en stor tak for det. Nu
glæder vi os til at komme i gang med

Præmiewhist
i Trige Forsamlingshus
Se plakatsøjlen
for tider

Håndboldafdelingens aktiviteter bygger
på frivilligt arbejde og opbakning fra forældrene og de initiativer medlemmerne
kommer med. Uden denne opbakning
og indsats vil der ikke være en håndboldklub i Trige-Spørring-Ølsted området
til gavn for børn og unge.
Vi har derfor brug for, at forældrene
tager del i deres børns idræt og at andre
frivillige melder sig til at tage en tørn
for børnenes og lokalområdets skyld.
Man kunne evt. hjælpe som medlem i
bestyrelsen, som træner i en eller anden
form eller give en hjælpende hånd, hvor
der er brug for det, samt at komme ned
i hallen og bakke op om de hold vi har.
I håndboldafdelingens bestyrelse sidder
vi pt 5 personer, hvoraf de 2 af dem
træder af til vores ekstraordinære generalforsamling. To af de så resterende
3 medlemmer vil gerne tage en sæson
mere, medmindre der er nok der melder
sig til bestyrelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Den sidste som
er undertegnede, tager i hvert fald en
sæson mere.
Bestyrelsen afholder mellem 6-8 møder
om året og vi har delt de forskellige
poster imellem os, så alle tager del i opgaven om at holde en håndboldforening

i gang. Det kræver ikke det helt store at
være med, blot at man vil være med til
at sørge for, at vi kan holde håndbold
afdelingen i live til glæde for lokalområdets børn og unge.
Vi afholder generalforsamling torsdag
den 24. juni 2021 kl. 19.00 i mødelokalet i Trige Søndergård.
Selvom håndbolden i ST70 er lidt presset
på ressourcer i disse år, så foregår der
også en god udvikling, som vi kan bygge
videre på.
I sæsonen 2019/2020 startede Trine
Trille Trolle håndbold op for de mindste,
og det var en kæmpe succes allerede
fra første gang og resten af sæsonen.
54 børn kom gladeligt i hallen sammen
med deres forældre den første lørdag
hver måned. Trille Trolle er for de mindste – 2.-5. årige medlemmer i ST70.
Trille Trolle er et træningstilbud hvor motorik, bold og begejstring er i højsæde.
Trille Trolle er et legende univers, hvor
børnene kan lege sig til motoriske færdigheder, og hvor de kan gå på opdagel-

se i deres krops formåen, der er tilpasset
deres alder. Børnene lærer samtidig at
komme i hallen og være del af et større
fællesskab.
Desværre satte corona en stopper for
vores Trille Trolle succes i sæsonen
2020/2021, men vi vender stærkt tilbage efter sommerferien. Der kommer opslag om opstart på et senere tidspunkt.
Skridtet efter Trille Trolle er vores minier,
som er for både drenge og piger, der
går i 0.-2. klasse. De træner en gang om
ugen, hvor de af det gode trænerteam
med Lars Dalgas Bunch som styrmand
og nogle unge piger som hjælpetrænere, bliver introduceret til det at spille
håndbold. De bliver trænet i de basale
håndboldelementer og lærer, hvad
det vil sige, at være del af et hold. De
deltager i en række begynderstævner i
løbet af sæsonen, hvor de kommer ud
og snuser til atmosfæren omkring det at
spille kampe.
Vi har også et drengehold med drenge
fra årgangene 2010, 2011 og 2012 med
et super godt trænerteam omkring dem.
Drengene har et rigtigt godt sammenhold, og de har et fantastisk gåpåmod.
De træner 2 gange om ugen (tidspunkterne bliver slået op på facebooksiden
ST70 håndbold og på hjemmesiden, når
vi kommer tættere på sæsonstart).
Det sidste hold er U11 pigerne. Her har
deres træner Tanja Langlo skrevet lidt

om holdet og det at være træner.
Hos ST70 er der fokus på håndbold i
børnehøjde, hvor vi som trænere for
U11 pigerne hjælper på hvert individuelle niveau og udvikling.
Vi er en lille håndboldforening, men det
giver også en mere personlig kontakt
imellem spillerne, da de kender hinanden fra skolen og fra lokalområdet i
Trige og Spørring.
Håndboldtræningen består bl.a. af
opvarmning, forskellige håndboldøvelser såsom kaste og gribe, at drible med
bolden, at skyde på mål osv. Men det
vigtigste for os er, at der er et godt sammenhold mellem alle pigerne på holdet.

Til U11 pigerne er vi tilknyttet 3 trænere
med hver vores kompetencer, der til
sammen styrker håndboldniveauet, hvor
vi går meget op i at udvikle den enkelte
spiller og holdet som helhed. Vi er 2
trænere som begge har en pige hver,
der spiller på holdet, og det er frivilligt.
Vi får rigtig meget glæde af at se vores
barn få gode relationer til de andre
holdkammerater, og at se deres styrker,
trivsel og deres holdånd. Det betyder
meget for os!
I sæsonen der står for døren, har vi brug
for flere håndboldglade piger fra årgang
2008-2009. Hvis der ikke kommer
flere p
 iger til, så har vi desværre ikke
et pigehold i næste sæson, som starter
august 2021 til august 2022 – SÅ KOM
FRISK!!!!
Mvh trænerteamet 2020/2021
og 2021/2022 – Esther, Rakel og Tanja

Håndboldgeneralforsamling
torsdag den 24. juni 2021 kl.
19.00 i mødelokalet i Trige
Søndergård.

Bankospil

i Trige Forsamlingshus.
Se plakatsøjlen
for tider.
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TEKST: ST70

Livet som ung håndboldspiller i ST70
Jeg har lavet nogle interview med
nogle af spillerne fra ST70 så I kan
høre hvad børn og unge mennesker,
synes om det at spille håndbold i
ST70.

Jeg har ligeledes spurgt et par af
drenge fra U10 drengeholdet.
Lone: Hvad hedder du?
Markus: Jeg hedder Markus Ryltoft
Engelbrecht.

De første er to spillere fra U11
pigerne.
Lone: Hvad hedder I?
Pigerne: Jeg hedder Emma Langlo
Hansen og jeg hedder Joanna Würtz
Ravnsbæk.

Lone: Hvor gammel er du?
Markus: Jeg er 10 år.

Lone: Hvor gamle er I?
Pigerne: Vi er begge to 12 år gamle.
Lone: Hvor længe har I spillet håndbold
i ST70?
Pigerne: Jeg (Emma) har spillet i ST70 i 3
år og jeg (Joanna) har også spillet i 3 år.
Lone: Hvorfor er det fedt at spille håndbold i ST70?
Pigerne: Det er fedt, fordi der er mange,
man kender, og så er det bare et godt
hold.

Lone: Hvor længe har du spillet
håndbold i ST70?
Markus: Jeg startede med at spille
håndbold i ST70, da jeg gik i 0. klasse,
så det er 5 år.
Lone: Hvorfor er det fedt at spille
håndbold i ST70?
Markus: Det er fedt, fordi man spiller
med gode venner fra skolen. Det er
sjovt at spille håndbold, fordi man lærer
forskellige ting fx hopskud og krydsspil.
Så lærer man også de forskellige pladser
på banen.
Lone: Hvad hedder du?
Theodor: Jeg hedder Theodor.

Lone: Hvor gammel er du?
Theodor: Jeg er 11 år.
Lone: Hvor længe har du spillet
håndbold i ST70?
Theodor: I 4-5 år.
Lone: Hvorfor er det fedt at spille
håndbold i ST70?
Theodor: Fordi man er sammen med
sine venner, og fordi man bliver bedre
til at spille håndbold. Det er fedt med
stævnedage i klubben og det gode
sammenhold.
Det var lidt om, hvad der sker i ST70
håndbold. Vi håber, at I har fået en ide
om, hvad der sker i vores lille hyggelige
klub, og at I vil bakke op om os på den
ene eller anden måde, så vi fortsat har
en klub i fremtiden.
På vegne af bestyrelsen,
Lone Engelbrecht Jeppesen,
formand i ST70 håndbold

Generalforsamling

i Trige Forsamlingshus
Tirsdag den 10. august 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 3. august
Efter Generalforsamlingerne er Trige Forsamlingshus vært for en bid brød.
Alle er velkomne.
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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

Mail: mettetrigeparken@gmail.com

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.

Mødestedet – torsdage i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 i Oasen
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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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!
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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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Sommerhilsen fra
Trige
Parkvej
Mens dette bliver skrevet, er der
ikke tegn på, at sommeren er nært
forestående.Men iflg. kalenderen
burde solen skinne fra en skyfri
himmel. Maj måned har budt på
regn i lange baner, og det har været
en udfordring for de anlægsfolk,
som skal lægge sidste hånd på
vores udearealer i afdelingen. Til
gengæld er der sået og plantet til
den store guldmedalje, så nu venter
vi med spænding på, at tingene
viser lidt farver. Der resterer stadig
udbedringer og færdiggørelse af
forskellige ting, men vi er ved at
kunne skimte det færdige resultat.
Ting ta´r tid , og det har krævet
stor tålmodighed fra Trigeparken´s
beboere, som ofte har givet udtryk
for ikke at kunne forstå, hvorfor
denne proces bliver ved med at
trække i langdrag. Lad os prøve at
være optimistiske. Snart kan vi se
frem til udeliv med grillaftener, børn
der leger på de nye legepladser,
slås med vand, slikker sol på
plænerne osv osv. Vi ønsker alle en
god sommer.

WWW.TRIGE.DK

Menu Café
Spisestuen
i Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A
Desværre må vi meddele, at
Café Spisestuen ikke åbner
før efter sommerferien pga
coronarestriktionerne.

http://trige.mm-aarhus.dk/

Danish café

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

Mænds
Mødested i Trige

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
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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 · Juni · Juli · August 2021, nummer 115
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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
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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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ST70
TEKST: BADMINTONAFDELINGEN

Hvem vil være med til at få gang
i ungdomsbadminton i Trige?
ST70 Badminton søger hjælp fra en forælder eller en anden ansvarlig voksen, der vil være med
til i at få gang i ungdomsbadminton igen efter et år hvor idrætten har været lukket ned i flere omgange.
Træningen foregår tirsdag eller torsdag kl. 17.00 – 18.30 – du bestemmer selv hvilken dag der
passer dig bedst – det må også godt være begge dage. Du behøver ikke at være ”verdensmester” til badminton, bare du har interesse i at få nogle børn i gang med at dyrke noget sport.
Er ovenstående noget for dig, så kan du kontakte et af vore bestyrelsesmedlemmer for mere
info.
Vi håber meget at høre fra dig.
Med sportslig hilsen

Badminton træningstider sæsonen 2021 / 2022:
Ungdomstræning bliver enten tirsdag eller torsdag, men bliver kun
til noget hvis vi får en ansvarlig voksen der vil stå for træningen.
Første gang i uge 36 / 2021

MINITHON:
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
UNGDOM:
Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Torsdag kl. 17.00 – 18.30
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk,
eller ved kontakt til træneren.

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.

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

SENIOR:
Tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Tirsdag kl. 20.00 – 21.00
Torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag kl. 20.00 – 21.00
Første træningsdag er tirsdag den 17. august 2021.
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk
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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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WWW.TRIGE.DK

WWW.TRIGE.DK
TEKST OG FOTO: TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

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

Vores gadekær
Nu sker der endelig noget – måske.
Engang i 2014 gik bølgerne højt i gade
kæret – så højt, at vandet stod op i de
omkringliggende haver. Vi tog kontakt
til Aarhus kommune, og siden har vi
haft forbindelse ikke én gang, men flere
gange og med indtil flere forskellige
afdelinger, uden det har hjulpet noget.
Ingen tog ansvar, måske fordi det er delt
op på 2 forskellige matrikler, og det er
ret besværligt at ”skille vandene”.

På et tidspunkt er vandstanden blevet
sænket, angiveligt fordi der var problemer med at holde vandet ude af
skolens lokaler. Det forårsagede, at søen
efterhånden blev til et moselignende
vandhul.
I efteråret 2020 skete der imidlertid
noget. Vi henvendte os til Bakkegårds
skolen, og der kom skub i tingene. Der
blevet skrevet en masse mail mellem
forskellige afdelinger, og det endte ud
med, at der skulle findes ud af hvad der
skulle gøres og hvad det kostede.

Og det var så det. Der skete ikke mere.
I maj 2021 tog vi så fat igen, og nu ser
det ud til at lykkes. Men, men tålmodighed. Der skal søges om dispensation ti l
oprensning, og der kan ikke ske noget
før efter 1-10-21 af hensyn til vandmiljøet – vandsalamander og andet liv i søen.
Desværre skal vi så se på det ynkelige
vandhul nogle måneder endnu, men så
skal det nok blive flot igen, og det vil
være ønskeligt, at der findes ud af hvem
der skal vedligeholde søen fremover, så
vi ikke ender i samme situation igen.

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

SOLGT VIA KARTOTEK

SOLGT OVER PRISEN

SOLGT

Holmkærvej 136B

Trige Møllevej 82

Holmkærvej 138A

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Trige Møllevej 110

Byhøjtoften 56

Trige Møllevej 114

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

Efterspørgslen på boliger
i Trige er stor.

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Overvejer du også at sælge din bolig?

Mobil tlf.: 20 27 33 20
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Så er du meget velkommen til at ringe til os på 8624 5100, for at få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering af din bolig eller se mere på danbolig.dk/Tilst

WWW.TRIGE.DK

WWW.TRIGE.DK

Trige Fitness

Plakatsøjlen

OBS!
Tjek op på
arrangementet
– det kan være
aflyst pga Corona

Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring i
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

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

10.08.

Kl. 19.30

Generalforsamling

Trige forsamlingshus

01.09.

Kl. 19.00

Bankospil (ST70)

Trige forsamlingshus

TEKST OG FOTO: SPEJDERNE

KFUM-Spejderne Spørring Trige

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.

Spejderne i Spørring-Trige har været i gang igen. Denne gang i en event ved Dagli’Brugsen, hvor de byggede et
tårn. Der blev også lavet popcorn og bagt pandekager over åben ild.

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

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

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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