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Vi forbereder os på sensommer
Mens markerne lige nu høstes og halmen bæres i hus, så er det den tid på året, hvor vi begynder at indstille os på, at sommeren
så småt går over i sensommer. Der er heldigvis mange ting, man kan give sig til, når dagene bliver kortere og det er der mange
bud på i denne udgave af Treklang.
Biblioteket gør det nu lettere for de små at nå op til bøgerne – de har simpelthen indført et nyt begreb ”nå-højde”. De har også
tilbud til både forælder og barn om yoga og strækøvelser. Bakketoppen kan efter en massiv ombygning endelig lukke dørene
op for de små. Det er de skønneste lokaler, der venter og masser af gode udendørs oplevelser. Et supertjekket mintgrønt køkken
står klart til at tilberede lækker mad til rollingerne. Pædagogerne har længe set frem til at kunne indtage lokalerne og mon ikke
også, de er en smule trætte i armene og hovederne efter at have flyttet rundt på flyttekasser og sat ting plads... Tillykke med
den smarte nye daginstitution. Hvis du har lyst til at vide, hvad der sker i dit lokalområde, så er der et informerende referat fra
sidste møde med Fællesrådet, som også står bag ”Operation Åben By” den 10. september, hvor borgere kan møde alt lige fra
borgmesteren til spejderne og den nye skole, der starter op i Trige. DIN friskole kommer vi til at høre mere om, så det er blot
en lille appetizer, som er kort omtalt på sidste side. Der er snart sommerfest i Trige med masser af aktiviteter – vi håber på godt
vejr! Helhedsplanen i Trigeparken har som altid en masse gode tilbud, men denne gang er der et særligt bud ud til dem, der
har skrivelyst. Der er lagt op til, at man kan mødes i et fællesskab for at skrive om store og små oplevelser eller tanker, man
har haft i livet. Bjørnshøj arrangerer høstfest, foredrag og fødselsdagskaffe i nærmeste fremtid, og hvis man har fået for meget
kage til kaffen eller blot har lyst til at komme i god form, så er ST70 klar med deres program. Hvis pilates, step og cykling ikke
lige appellerer til ens krop, så kan badminton måske være noget, man skulle prøve kræfter med. Fælles for alle aktiviteter er, at
de både findes for voksne og børn. Bakkegårdsskolen har spurgt forskellige lærere, hvad faglig trivsel er for dem, og det er der
kommet mange interessante svar på. God læselyst!
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
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LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale købmand i Trige

Henny Hansen
Mail: hennyhansen39@gmail.com

Inge Lynggaard Hansen

Henny Hansen

Peter Koberg

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

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

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

UDVALGSMEDLEM
Steffen Søgaard Herfelt
Trige Centervej 26, st tv
Trige
Tlf.:

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN

LERGRAVVEJ 1 • TRIGE

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21

TREKLANG · August ·September · Oktober · 2021, nummer 116

Købmand
Brian Lind
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NYTTIGE OPLYSNINGER

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK

Nyttige oplysninger
Alarm
Politi
Lægevagt

112
114

Region Midt

70 11 31 31

Elforsyning
NRGi, døgnvagt

87 39 04 04

Varmeforsyning
Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

89 40 15 00
89 47 10 00

Nyt fra Trige Kombi-bibliotek

Posthus

www.aakb.dk/trige

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

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

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

Efteråret på
Trige Kombi-Bibliotek
Efteråret kommer til at stå i de mindste børns tegn

At være for lille
I et samarbejde med Dagplejen vil vi
sætte fokus på sprog, sproglig udvikling og bøger til de mindste.
Planlægningen af projektet har efterhånden et par år på bagen, men har
ikke kunnet gennemføres pga. en lille
virus.

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
4

TREKLANG · August · September · Oktober · 2021, nummer 116

Dagplejens Legestue får et lille
minibibliotek med papbøger i en fin
krybbe i nå-højde – også for dem der
kravler. Biblioteket besøger alle grupper i legestuen en gang. Vi kommer til
primært at have fokus på en gruppe
af 1½ til 2-årige, som vi vil lave fingerlege og rim og remser med. Vi skal
sikkert også synge, og vi kommer helt
sikkert til at kigge i bøger. De samme
børn skal derefter på besøg på biblioteket, så de kan lære det at kende. De
kan så sammen med os andre glæde
sig over den nye placering og møbler
til vores pegebøger. Når alle har været
på besøg på biblioteket, slutter vi
projektet af med en teaterforestilling
for alle dagplejebørn.

De skal se forestillingen: At være for
lille med Syddjurs Egnsteater. Der
bliver også mulighed for at vuggestuebørn kan se samme forestilling senere
samme dag. Vi glæder os til samarbejdet med børn og dagplejere.
De endnu mindre børn kan også
komme på biblioteket i efteråret.
De skal dog komme med en af deres
barslende forældre. Vi har som tidligere år planlagt babyarrangementer
med motorikvejleder Dorte Windahl.
Jer der allerede har mødt hende, vil
give mig ret i at hun er superdygtig og
en god formidler.

Babymassage
og Yoga for
mor og gode
stræk til baby
Der er Babymassage mandag den
6. september og Yoga for mor og
gode stræk til baby mandag den
25. oktober, begge gange kl. 10.
Det koster 50 kr. pr gang og en billet
gælder for en baby og en forælder.
Tilmelding er nødvendig og skal ske
på www.aakb.dk/bibliotek/trige/
arrangementer hvor du også kan
læse mere.

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
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TEKST OG FOTO: KIM NIELSEN OG INGE LYNGGAARD HANSEN

Bakketoppen har åbnet dørene
Her midt i august rundede vi en markant milepæl i Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud.
Efter at have ventet spændt, åbnede vores nye daginstitution, Bakketoppen, endelig.

I begyndelsen af august fik medarbejderne lov til at komme indenfor og flytte
flere måneders opsamlet møblement ind
i de helt nye lokaler, så de blev klar til at
byde børn og voksne velkommen.
16. august blev så dagen, hvor Bakketoppen kunne slå dørene op for børnene
– og deres forældre, naturligvis.
Dermed kunne vi sætte punktum for
historien om, hvordan den tidligere
SFO-bygning oven for Bakkegårdsskolen
blev forvandlet til en splinterny daginstitution. Nu kan et nyt spændende kapitel
begynde.
Rutsjebaner og indgang
i børnehøjde
Efter ombygningen er den tidligere
SFO-bygning blevet cirka dobbelt så stor.
Den omfattende rødstensbygning er
omkranset af en legeplads, der kan give
oplevelser og udfordringer for både de
mindste og de lidt større.
Børnene har deres egen indgang ved
siden af de voksnes hovedindgang. Vi
har vinduer og døre i både børne- og
voksenhøjde, og der er vinduer og
kiggehuller til de mindste rundt omkring
i huset.

og vi prioriterer at være ude i den friske
luft, på legepladsen eller på tur.
I det hele taget ønsker vi at signalere, at
børnene gerne må bevæge sig og bruge
tingene indenfor. Når vi er kommet godt
i gang, vil vi gerne indføre vores egne
”bevægelses-traditioner”. Det kunne
for eksempel være morgengymnastik,
så vi starter dagen med at bevæge os.
Og i løbet af dagen skal vi finde plads til
lege, hvor børnene løber, hopper, hinker,
kaster og griber.
Tyttebøvser og rumpenisser
Bakketoppen har plads til 24 vuggestuebørn og op til 40 børnehavebørn.
Børnene er fordelt på fire stuer:
Rumpenisserne. (vuggestuebørn)
Tyttebøvserne (vuggestuebørn)
Troldeungerne (børnehavebørn)
Minimøyserne (børnehavebørn)
Stuernes navne vidner om, at eventyr,
fantasiverdener og glæden ved at dele
gode historier også kommer til at fylde
meget på Bakketoppen.

Storkøkken og hjemmebagt brød
På Bakketoppen bliver børnenes frokost
tilberedt i vores eget storkøkken. Bakketoppens køkken leverer også frokost
til børnene i naboinstitutionen, Tumlehøjen.
Bakketoppens egen kok laver sund,
nærende og varieret frokost til børnene.
Han bager desuden brød til både formiddags- og eftermiddagsmaden.
Vi lægger vægt på, at maden er nærende, sæsonbestemt og gerne med en stor
andel økologiske varer. Desuden skal
børnene have mulighed for at deltage i
madlavningen.
Køkkenet ligger i hjertet af bygningen
og bliver forhåbentligt et samlingspunkt
for både børn og voksne. Vi ser i hvert
fald frem til, at duften af spændende
frokostmåltider og hjemmebagt brød
breder sig ud i hele huset.
Så der er bagt op til en god begyndelse
for dagtilbuddets nye institution. Lige
som i dagplejen og vores andre institutioner ser vi frem til et fortsat godt
samarbejde med jer om jeres børn.

I vores dagtilbud er Tumlehøjen i Trige,
Spørring Børnehus og dagplejerne allerede idrætscertificerede. Det er planen,
at Bakketoppen sammen med vores
institutioner i Lisbjerg (Gimlehøj, Mimershøj og Rønnebo) også skal idrætscertificeres. Det var med i tankerne, da
Bakketoppen tog form.
Bakketoppen er derfor bygget og indrettet med henblik på bevægelse.
Vi har en klatrebane i gangen og vores
egen gymnastiksal med ribber og hoppemadrasser. Der er en rutsjebane, både
indenfor og udenfor. Vores legeplads
er indrettet til at skærpe alle sanser og
omkranset af naturligt krat og buskads.
Motorik er også lig med udeliv og leg,
8
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD
REFERAT: ORDSTYRER HENNY HANSEN, NIELS HJORTSHØJ

Sommerfest i Trige
Den 28. august på Ellens Plæne kl.14 - 17
Så er det tid til sommerfest igen og alle er velkomne! Der bliver tændt op i den store grill, som bemandes af gutterne fra
Mænds Mødested. Lokalrådet serverer kaffe og folk fra Ellens Plæne kommer og starter leg op med al vores gode legetøj.
Trige Sammenhold har arrangeret sommerfesten og vil være til stede. Alle disse gode, frivillige kræfter sørger for, at HELE
Trige kan mødes og hygge sig på tværs af boformer. I øvrigt består de forskellige foreninger af borgere fra både leje og
ejerboliger i HELE Trige.

Referat fra Repræsentantskabsmøde
i Trige-Ølsted Fællesråd den 14. juni 2021
25 fremmødte (repræsenterende
23 af Fællesrådets 36 medlems
foreninger).
Formand Steen Edeling bød velkommen,
og beklagede det lange tidsrum siden
sidste repræsentantskabsmøde, men
som alle ved har det sin naturlige for
klaring nemlig Covid-19.

Det endelige program bliver hængt op
i alle opgange, butikker og omdelt i
villa- kvartererne lige så hurtigt det ligger
fast. Og selvfølgelig også på Facebook
– så hold øje med os og sæt kryds i
kalenderen.

Der er ikke tilkommet nye medlemmer
selvom der er udbygget flere forskellige
områder. Det bliver først aktuelt at
vælge en grundejerforening, når alle
grunde er bebygget.

På vegne af Trige Sammenhold,
Nethe Thomsen

Valgt som ordstyrer Niels Hjortshøj.
Efter godkendelse af indkaldelse og
dagsorden gav han ordet videre til Steen
Edeling som aflagde følgende beretning
for aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde i 2019.

2M-AUTO

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

”584 dage er forløbet siden sidste Repræsentantskabsmøde. Vi har alle været
påvirket af Coronaen men der er håb
forude, og vi orker næsten ikke mere
snak om sprit, afstand, nedlukninger og
alt det andet. Vi må tro og håbe på at
vaccinationerne glider i en lind strøm,
og at vi inden for en overskuelig fremtid
kan begynde at betragte Corona som
noget historisk. Jeg har savnet at kunne
mødes i fx denne forsamling og jeg tror
mange har det ligesådan. På vegne af
Forretningsudvalget skal jeg fortælle
om stort og småt, og blandt andet om
kommunikation. Der er ikke tvivl om, at
vi skal blive bedre til at kommunikerer
hvilket er tydeliggjort i den tid hvor vores
normale møder har været lukket ned.
Forretningsudvalget er minimeret, da
en af de to suppleanter der ellers var
indtrådt (efter Peter Viuf og Thorsten
Erichsson) desværre er rejst fra byen.
Vi skal her i aften vælge medlemmer til
Forretningsudvalget, og jeg håber meget, at der er interesse og mod blandt
de fremmødte til at stille sig til rådighed
for arbejdet i Forretningsudvalget.
Der er ikke kommet nye medlemmer af
Fællesrådet. Vi er bekendt med, at der
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på Byhøjen er grundejerforeninger under
etablering. Det er kutyme, at grundejerforeninger først etableres når alle
grunde i et givet område er bebygget.
Vi ser frem til at dette sker, og vil til sin
tid byde dem velkommen i Fællesrådet.
I den forgangne tid er der etableret
et fodgængerfelt på Smedebroen tæt
på Bjørnshøjvej. Vi er rigtig glade for
fodgængerfeltet som gerne skulle
sikre en mere sikker skolevej for vores
skolebørn. Det kræver dog, at bilisterne
respekterer fodgængerfeltet og den
hastighedsbegrænsning, der er gældende på stedet. I erkendelse af de meget
dårlige oversigtsforhold på stedet har vi
kontaktet kommunen og foreslået en
ensretning af Bjørnshøjvej. Det fore
løbige svar fra myndighederne er, at
der nok ikke kan blive tale om en total
ensretning af vejen, men sagen er ikke
lukket og vi håber fortsat på en hel eller
delvis ensretning af Bjørnshøjvej.
Midt i Trige har vi et gadekær. Historisk
set har det haft langt bedre dage en det
har lige p.t. I Forretningsudvalget har vi
længe haft det på dagsordenen, og
har måttet konstatere, at der er rigtig
mange interessenter i vores gadekær.
Vi kan dog konkludere, at gadekæret
p.t. er matrikuleret til to forskellige ejere,
og dermed også under to forskellige
pengekasser i kommunens regi. Vi kan
også konkludere, at ”man” ikke ”bare”
kan sætte ”nogen” til at skære bevoksningen ned og rense op. Der er regler
for vandmiljø, dyrebeskyttelse (salamandre og frøer) og meget andet. MEN der
ER nu lavet en aftale med kommunen
om at gadekæret vil blive oprenset og
sat i stand. Vi håber det også betyder
at gadekæret fremadrettet vil blive
vedligeholdt og at man finder ud af at
ommatrikulere det til én ejer (kasse i
kommunen).
Et næsten fast punkt på beretningen
gennem en årrække har været
”Rema-krydset”. Tilbage i 2019 var
det kommunens hensigt at Randersvej
skulle forskønnes, og der skulle laves

trafikforanstaltninger der kunne sænke
farten på vejen, men absolut ikke et
lyskryds. Vi har presset hårdt på i vores
møder med kommunen og i efteråret
2020 begyndte der at lyde nye toner
fra Rådmanden. Status NU er, at der
kommer en lysregulering af krydset ved
Rema. Byrådet HAR sagt ja til et budget,
hvori indgår etablering af lysregulering
af krydset. Det omtalte budget dækker
2021-24, men det er forvaltningens mål
at etableringen starter i efteråret 2021.
Den egentlige detailplanlægning er os
bekendt ikke påbegyndt.
I Trige, mellem Hjulgårdsvej, Bærmosehøjen og Holmkærparken blev der
tilbage i 2019 etableret et såkaldt regnvandsbassin. I Forretningsudvalget er
der en idé om, at området kan udnyttes
til rekreativt område med sti, bænke og
mulighed for motion. Der er tidligere
udarbejdet en råskitse, og den er fremsendt til kommunen. I 1.omgang var
der meget lidt lydhørhed over for vores
ønske, og vi oplevede at blive kastet
noget frem og tilbage mellem forvaltninger og Aarhus Vand. Senest har vi dog
fået signaler om, at man nu vil forsøge at
finde finansieringsmuligheder til projektet. Lykkes det at finde midler, er tanken,
at der skal etableres en projektgruppe af
interesserede borgere fra byen.
I Ølsted er der også forandringer. Fra
Ølsted Borgerforening har vi hørt om
forandringer af trafikken til og fra
forbrændingsanlægget i Lisbjerg og
indvirkningen på Ølsted. Jeg håber at vi
under punktet debat evt. kan høre nærmere om forandringerne i Ølsted.
”Åben by” er overskriften på et arrangement som Fællesrådet vil afholde den
10. september 2021 i Forsamlingshuset.
Her er det tanken, at der vil være stande
fra byens forretningsdrivende og andre
interessenter, så borgerne, nye som
gamle, kan få lejlighed til at hilse på og
danne sig et indtryk af hvilke muligheder
der er i området. Vi vil også forsøge, at
kontakte de firmaer/personer der står
bag nogle af de nybyggerier, der er på
trapperne i området.
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD
REFERAT: ORDSTYRER HENNY HANSEN, NIELS HJORTSHØJ

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

Og nybyggerier er på vej. Aarhus
Kommune har sendt, eller vil sende,
lokalplaner ud for etablering af boligområder syd for Pannerupvej, vestlige
side af Høgemosevej, øst for Randersvej
nord for Byhøjen, Lergravvej og endelig
er der sket udstykning af 6 grunde der
hvor Bakkegårdens Møbler lå for nogle
få år siden. Herudover er vi bekendt med
planer om en mulig cykelsti fra Ølsted til
Trige i form af en dobbeltrettet cykelsti
fra Ølsted frem mod Trige, og så cykelsti
på begge sider af Trige Centervej. Vi har
i Forretningsudvalget haft mulighed for
at gøre kommunen opmærksom på at
cykelstien bør udvides så den også går
ud til Randersvej fra Høgemosevej/Trige
Centervej, ligesom vi har gjort opmærksom på, at der nu er et veletableret
stisystem i Trige Parken.
Kommunikation ER en svær ting, og i
disse tider hvor vi ikke har kunnet afholde vores Repræsentantskabsmøder, er
det tydeligt, at vi nu har et større behov
for at snakke sammen om, hvad der
sker i området. Treklang udkommer 6
gange om året, og ind i mellem bliver vi i
Forretningsudvalget overhalet af ting og
sager, der kommer fra kommunen eller
på anden vis bliver sendt i omløb. Det
er svært at konkurrere med de sociale
medier, og somme tider uklart hvornår
kommunen rent faktisk ønsker den ene
eller anden plan offentliggjort. Et eksempel er, at vi i foråret oplevede, at der blev
lave ”stribe-opgravninger“ på markerne
øst for Trige Centervej. På nettet var der
mere eller mindre kulørte forslag om,
hvad der var gang i: Alt fra nye veje til
flygtningecenter blev foreslået. MEN det
korte af det lange er, at det er helt normalt, og et lovkrav, at når en kommune
påtænker at udstykke et stykke jord,
så SKAL museumsmyndighederne have
mulighed for at lave sådanne overflade
udgravninger så de kan se, om der
evt. skulle være noget af arkæologisk
interesse for dem.

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

Vi vil gerne i Forretningsudvalget have
Fællesrådets hjemmeside op i gear.
Det er forbundet med nogle udgifter,
og som det vil fremgå af kassererens
bemærkninger, når han aflægger regnskab, så fattes vi penge. Vi skal gerne
have en opdateret hjemmeside og en
ordning så hjemmesiden til stadighed
bliver vedligeholdt.

Frivillige til ulønnet arbejde er ikke
nemme at finde i disse tider. Jeg skal
dog endnu en gang opfordre til, at der
her i aften findes personer der vil gå ind
i Forretningsudvalget og give en hånd
med. ”Tak for ordet.
Spørgsmål til beretningen:
Karl Erik Hvid opfordrer forældre til at
tale med deres børn om, hvordan de
skal bruge den nye fodgængerovergang.
Måske var det også en opgave for trafikansvarlige i skolen.
Forslag om at bruge Facebook til meddelelser, men det er ikke forretnings
udvalgets holdning, det bliver nemt til
alt for useriøs orientering, når man bare
kan melde ind med hvad som helst.
Niels Hjortshøj spurgte til den planlagte
cykelsti fra Ølsted til Trige. Man har fra
Ølsted efterlyst den gennem mange år
af hensyn til skolebørnene som nu, hvor
stien er på tegnebrættet, går i skole i
Lisbjerg.
Steen Edeling mener at stien stadig er
aktuel og kan komme mange til gode,
evt. de der vil cykle til letbanen ved
Lisbjerg skole.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Peter Koberg fremlagde de reviderede
regnskaber for Fællesrådet og for
Treklang for 19/20 og 20/21.
Der er ikke højvande i kassen for Fællesrådet de sidste 2 år har givet underskud,
men vi forsøger at ride stormen af.
Med hensyn til Treklang går det bedre,
der har været frafald af annoncører, og
nogle har fået gratis annonce i under
Corona-krisen, men de kommer nu igen
og sidste år udviser overskud.
Vi har en indefrossen kapital fra de gode
tider for bladet den har vi planer om at
bruge så Trige.dk kan opdateres, så den
løbende kan bruges som supplement til
Treklang som udkommer 6 gange årligt.
Ingen tilkendegav at have noget imod
det. Så det arbejder vi videre med.
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.
Der er ingen nedsatte udvalg, så derfor
ingen beretninger herfra.

Forretningsudvalget stiller forslag om, at
Fællesrådets regnskabsår ændres så det
følger kalenderåret og en kontingentforhøjelse på 50 kr./år fra 250 kr. til 300
kr./år.
Begge forslag blev enstemmigt godkendte.
Valg til forretningsudvalget: Genvalg til
Steen Edeling og Henny Hansen, nyvalgt
Steffen Søgaard.
Valg af suppleanter: Thomas Storgaard
og Karen Viuf.
Valg af revisor: Caspar Elkjær.
Under eventuelt var der spørgsmål
om støjvold ved motorvejen
Fællesrådet har indsendt høringssvar
med anmodning om støjdæmpende
foranstaltning i forbindelse med den
kommende udvidelse af motorvejen.
Spørgsmål om vejbelysning langs
Lergravvej og Holmkærvej
Belysning ved de nævnte veje er forelagt
kommunen, men der er afvisning med
den begrundelse, at det er facadeløse
strækninger, og henviser til, at man
benytter de etablerede stiforbindelser i
områderne, hvor der er belysning.
Spørgsmål om det stykke af Gartnerparken der går fra Smedebroen og til
Gartnerparken er privat fællesvej. Det
ved vi ikke rigtigt, men går ud fra, at det
er kommunens da de ejer bygninger på
begge sider af vejen.
Torben Mervig orienterer om, at Bakkegårdsskolen, områdets institutioner og
Trigeparken afholder aktivitetsdag den
2. september. Det glæder man sig til,
da det ikke har været muligt at afholde
nogen fællesarrangementer for børn det
sidste år.
På forespørgsel om den nye institution
der bygges ved skolen kunne Torben
Mervig fortælle, at det godt nok er Lea
Olsen der er chef for den, men at der
kommer 2 stuer til børnehavebørn og 2
stuer til vuggestuebørn.
Niels Hjortshøj takkede for god ro og
orden og Steen Edeling takkede de
fremmødte endnu engang og inviterede på et stykke mad. Tak for kaffe og
hjælp fra Forsamlingshuset.

Registreret revisor . cvr 3714 2042
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TEKST: INGE LYNGGAARD HANSEN FOTO: PETER KOBERG

TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN OG STEEN EDELING

Operation Åben By
i Trige Søndergård den 10. september kl. 15.00 - 20.00
Hvad er Operation Åben By
og hvem står bag?
Det er Trige-Ølsted Fællesråd, som står
bag. Vi talte om, at coronaen er ved at
lette og byen er ved at komme igang, så
vi ønsker at forklare, at Trige ikke er en
soveby, men en aktiv by, hvor der sker
en masse ting.
Hvem henvender I jer til?
Vi henvender os til alle, der bor i 8380
distriktet og mange af dem, der har boet
her i mange år, som måske har glemt,
hvor mange ting, der er i gang. Fritidsklubber, spejderne, ungdomsklubber osv.
Hvad kan vi forvente den 10. september i Trige Søndergård?
- Spejderne griller pølser og deler ud til
alle og forklarer om deres spændende
aktiviteter
- Bjørnshøjcenteret, som er for borgere
over 60 år, fortæller om alle de aktiviteter de har
- Menighedsrådet fortæller om højskolearrangementer, sang og strikkeklub mv.
- Biblioteket fortæller om muligheder
for babysang og børneunderholdning
– udover at de selvfølgelig også står
for udlån af en hel verden af bøger til
borgere i alle aldre
- Fællesrådet forklarer om vores kontakt
med kommunen
- Kommunen kommer og fortæller om,
hvordan vores område med årene vil
blive udvidet
- Sparekassen Kronjylland forklarer om
kreditlån i forbindelse med huskøb
- Danbolig fortæller om, hvilken type
boliger, der sættes til salg for tiden

- Fitnesscenteret fortæller om, hvilke
muligheder der er for at træne
- ST70 fortæller om deres mange
afdelinger og hvornår man kan træne
forskellige sportsgrene: badminton,
fodbold, håndbold, gymnastik osv.
- Den kommende friskole, som kommer til at være i Trige Søndergård, vil
fortælle, hvad deres grundtanker er og
hvad skolen tilbyder
Dagli’Brugsen har været så venlige at
donere pølser og kaffe – derudover har
man også mulighed for at få et glas vin
eller en sodavand, som Rema1000 har
været så gode at donere.

Hvilke Fællesråds aktiviteter
er der i gang i øjeblikket?
En af vores kæpheste er i øjeblikket
er f.eks. at få et lyskryds installeret på
Randersvej ved Rema1000-krydset. Vi vil
opfordre alle, der har ønsker til at komme den 10. september. Vi vil forsøge at
svare på forhåbentligt alle spørgsmål, og
hvis ikke vi selv har svaret, kan vi med
det samme sende spøgsmålet videre til
de fremmødte folk fra kommunen, som
deltager i arrangementet.
Fællesrådet håber på en god deltagelse i arrangementet – så vores by bliver
ved med at vokse i en aktiv og positiv
retning.

Jacob Bundsgaard besøgte
Trige-Ølsted Fællesråd
Borgmester Jacob Bundsgaard er på
besøgsrunde hos Fællesrådene og
den 9. august var turen kommet til
Trige-Ølsted Fællesråd.
Steen Edeling bød velkommen og
borgmesteren fortalte om administration
af så stor en by. Der er rigtig meget der
skal gå op, for at det fungerer. Det kan
være en udfordring, og vi kunne kun
give ham ret.

Som borgere føler vi, at der kan være
meget langt til Rådhuset, og det kan
til tider tage meget lang tid at komme
igennem med selv, i vores øjne, små
anlægsarbejder.

andre af de ting, der optager os i lokalområdet.

I en times tid fik forretningsudvalgets
medlemmer mulighed for en åben dialog med borgmesteren.

Selvfølgelig havde han ikke en pose
penge med, men alligevel fik vi noget
input til nogle af de ting vi har gang i,
ligesom der blev noteret nogle af de
spørgsmål vi stillede, og som der skal
kigges på.

Besøget var til gensidig inspiration,
og snakken gik livligt.Der blev talt om
byudvikling, gadekær, lysregulering og

Alt i alt en god snak. Vi kan nu håbe på,
at mødet kan afspejle sig, når nogle af
vore sager skal gennem Byrådet.

Så den 10. september bliver en dag,
hvor alle kan få indblik i, hvad der kommer til at ske i fremtiden i vores distrikt
– og så er det hele gratis!
Fællesrådet – hvem er det?
Fællesrådet er en paraplyorganisation
for alle de foreninger, som har lyst til
at være med – forudsat at de tilhører
området. Det er os, der har kontakt til
Aarhus kommune. Vi er også talerør den
anden vej, når Aarhus kommune skal
have budskaber ud til lokalsamfundet. I
øjeblikket er der 35 grundejerforeninger,
sportsforeninger, andelsboligforeninger,
vælgerforeninger, skolen, menigheds
rådet, biblioteket osv.
Det er også Fællesrådet, der står bag
udgivelsen af dette blad – Treklang –
som deles rundt i Trige, Spørring og
Ølsted.

Henny og Peter fra Trige-Ølsted Fællesråd er klar til at byde alle velkommen
den 10. september.

Henny, Peter, Steffen og Steen fra Trige-Ølsted Fællesråd i god dialog med borgmesteren.

Præmiewhist

starter igen
mandag den 27. september 19.00
i Trige Forsamlingshus
14
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Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

BEVÆG DIG GLAD – Nyt hold i efteråret 2021

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 lørdag kl. 11.
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.

16

Har dit barn brug for at tabe sig?
Har dit barn brug for mere og sjov bevægelse i hverdagen?
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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Loppemarked i
Beboerhuset Oasen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Søndag den 14. november 2021 holdes marked i Beboerhvuset Oasen, Trige
Centervej 26A. Har du ting til salg eller måske brug for en lille gave, så har
du her muligheden. Hold øje med næste udgave af Treklang for yderligere
oplysninger om leje af en stand og tidspunkt for markedet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ann på mobil: 2663 4453

Mænds
Mødested i Trige
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.

Menu Café Spisestuen
i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
Februar, marts og april 2021
Café Spisestuen åbner igen!
Sommeren er slut og Corona på retur,
så nu åbner Café Spisestuen igen dørene
torsdage i lige uger.
Kom og nyd din aftensmad sammen
med andre fra Trige i Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A.

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

De bedste hilsner, Kirsten og Bodil
Menu for resten af 2021:
9. september
Koteletter i fad med kartofler og salat
Appelsinfromage

21. oktober
Irsk Stuvning.
Æblekage

23. september
Oksefilet med flødekartofler
Is

4. november
Hønsekødsuppe
Tarteletter med høns i asparges

7. oktober
Forloren Hare med vildtsovs/kartofler
Budding med saftsovs

18. november
Julemiddag
2. december kl. 12 - 14
Julefrokost OBS! 50 Kr.

18

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

TREKLANG · August · September · Oktober · 2021, nummer 116

VIGTIGT I FORHOLD TIL
CORONA
• Tilmeld dig kun, hvis du føler dig
frisk. Får du det dårligt den dag,
du skal spise i Café Spisestuen
SKAL du melde afbud.
• Sprit hænder inden du går ind i
Spisestuen. Der er sprit til rådighed.
• Overhold de retningslinjer der er
beskrevet, når du kommer til
Spisestuen, i forhold til Corona.
Vi glæder os til at se dig under lidt
andre forhold, men maden er den
samme.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk

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

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 · August ·September · Oktober · 2021, nummer 116
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Thomas W. Holleufer, Soc.vicevært, Boligsociale Helhedsplanen, Trige

TEKST: NETHE THOMSEN

Skriveværkstedet i Trigeparken

Bjørnetidende

Hvad er det så lige vi laver på
Skriveværkstedet?
Betty fortæller:
Skriveværkstedet er for alle, som har lyst
til at skrive og fortælle, om de store og
de små oplevelser/tanker, man har haft
gennem livet. Måske kan de blive belyst
af andre på en ny måde eller blive
underbygget af andre på den samme
måde. Der er plads til både alvor og leg,
når P.C. Asmussen leder os igennem
et par gode timer, hvor vi kan skrive
og tale om det, som har haft betydning
for os i vores liv... og så er der er altid
kaffe på kanden...
Hvem er så PC?
Hans motto er, at alle skriver som det
passer dem, og staver som det passer
dem. Han er selv ordblind. Når han fik
diktater tilbage i folkeskolen, var de fyldt
med røde streger.
Men han fik hjælp – både af sin far og
Mark Twain. Hans far havde en almanak,
hvor der hver dag blev revet et blad af,
herefter blev et klogt citat på bagsiden
læst højt.
Særligt et citat af Mark Twain gjorde
indtryk:

”Det gør mig oprigtigt
ondt for det menneske,
der ikke har fantasi
nok til at stave et ord
på to forskellige måder.”

Samtidig sagde hans far til ham: ”Poul,
du er ikke dum, du er kreativ”. Herefter
skrev PC løs og var ligeglad med røde
streger i diktaterne. Han var sågar med
til at lave skoleblad og i 2019 udgav
han en roman: ”Venskab på livstid – en
røverhistorie.”
At opleve det at skrive som et redskab,
der hjælper med at få andre og nye
perspektiver på det, man nu har med
sig, om det er handicap, sygdom,
coronaensomhed... se, det er fantastisk.
Så ikke bare teksterne behandles med
respekt, det gør forfatteren også. Det
skrevne ord sætter vore tanker i et
spind...

grinet og grædt, da alle oplæggene
berører os mere eller mindre, og det er
unikt og gør hverdagen mere behagelig.
Glæder mig til næste møde.
God sommer!
Hvis du sidder og er blevet lidt nysgerrig
på at erfare lidt mere omkring Skriveværkstedet, så er det helt klart den
bedste løsning, at du møder op den
16. august kl. 13-15 i Oasen.
Kom som du er og tag skriveværktøj
samt papir med, som du kan lide at
bruge. Du kan også ringe til mig på
tlf.nr.: 50 33 17 07.

23.09. kl.12.30 - 17.00
		

Høstfest
Billetsalg den 31.8. - 2.9. kl. 11.30 - 12.30 i caféen

Bjørnshøj lokalcenter

22.10. kl.14.00
		
		

Foredrag v/Poul Marcus
Østjyllands herregårde
Billetsalg den 5.10. - 7.10. kl.11.30 - 12.30 i caféen

Bjørnshøj lokalcenter   

17.11. kl.14.00
		
		

Fødselsdagskaffe
Boller og lagkage
Tilmelding i uge 43

Bjørnshøj lokalcenter

Bjørnshøj centret

Olivia fortæller:
Skriveværkstedet er et sted, som jeg
elsker at komme til, og tør at skrive om
alt. Vi bliver hørt og alle kommer med
deres kommentarer. Vi kommer med
vores erfaringer, oplevelser og kultur.
Vi skriver om vores første oplevelser...
der er godt sammenhold og der bliver

Sådan kontakter du Område Nord:
Adresse
Hovedtelefon nr.

Bankospil

omraade-nord@mso.aarhus.dk

Hjemmeside

www.aarhus.dk/omraadenord

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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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

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 9
Trige

81 92 95 09

87 13 16 00

Hoved mailadresse

Bjørnshøj – Caféen

Bæver 0.-1. klasse,

Linien/Sundhed og Omsorg

Områdechef, Susanne Sejr

starter igen
den 1. september
i Trige Forsamlingshus.

KFUM-Spejderne Spørring Trige

Område Nord,
Sommersmindevej 2, 8250 Egå

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 Thomsen
e-mail: ammestuevej@hotmail.com
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

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

Trige Centervej 42 st. th.
Trige Centervej 44
Trige Centervej 16, st. th.

afd19@bf-ringgaarden.dk
szczyrbak@live.dk
simonwarming@hotmail.com
kriszczyr@gmail.com

26 63 44 53
22 40 52 20

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
(Se mere på www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-19 og vælg “leje af beboerhuset oasen”)

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

ST70

TEKST: ST70 BADMINTONAFDELINGEN

Gymnastik for børn

Badminton

STRAM OP

Har du hørt ”Radio Rødgrød IF” på DRP4 i sommerferien?
Så er du måske blevet inspireret til, at være med til at få gang i ungdomsbadminton igen efter et år, hvor idrætten har været lukket ned i flere omgange.

Badmintonafdelingen holder åbent hus
Lørdag den 11. september 2021 holder badmintonafdelingen åbent hus
i Bakkegårdshallen fra kl. 12.45 til kl. 14.15.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere om ST70 badminton, så kik forbi i ovennævnte tidsrum,
hvor det vil være muligt at prøve at spille badminton. Arrangementet er både for børn og voksne.
Vi glæder os til at se dig.

Voksen søges
til Ungdomsbadminton
ST70 badminton søger en forælder eller en anden voksen person
der vil stå for vores ungdomsbadminton i den kommende sæson
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!

Træningstider sæsonen
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

PILOXING FOR ALLE
Hvornår: Tirsdag 18.30-19.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Lucy
Pris: 600 kr.

PILATES FOR BEGYNDERE
Hvornår: Tirsdag 17.30-18.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Lucy
Pris: 600 kr.

PILATES FLOW FOR ØVET
Hvornår: Tirsdag 19.30-21.00
Sted: Bjørnshøjcentret
Instruktør: Lucy
Pris: 850 kr.

Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk, eller ved kontakt til træneren.
Seniorbadminton:
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
Hvis du har spillet badminton i sæsonen 20/21
og du nåede at betale dit kontingent,
skal du ikke tilmelde dig via hjemmesiden,
men kontakte kassereren for reduktion
i kontingentet for sæsonen 2021 / 2022.

Gymnastik for voksne og børn i ST70
Alle hold starter 6/9- 2021 og slutter 21/3-2022
		
Gymnastikopvisning for alle børneholdene er søndag 27/3-2022. Gymnastik for børn i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen og
gymnastik for voksne foregår på Trige Søndergård. Tilmelding og yderligere oplysninger om holdene og instruktørerne kan ses på
vores hjemmeside www.st70.dk – under gymnastik.
Vokseninstruktører: Vicki Boye Ellehage, Lovisa Abdalbjörnsdòttir, Rosa Montiel og Helle Arndal

STEP
Hvornår: Mandag 17.00-18.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Helle
Pris: 600 kr.
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Hvornår: Mandag 18.00-19.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Helle
Pris: 600 kr.

TREKLANG · August · September · Oktober · 2021, nummer 116

STEP BASIS
Hvornår: Onsdag 17.30-18.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Vicki
Pris: 600 kr.

BEVÆGELSE/AFSPÆNDING
Hvornår: Onsdag 16.30-18.00
Sted: Bjørnshøjcentret
Instruktør: Dorrit
Pris: 850 kr.

YOGA
Yoga holdet med Rosa som instruktør
starter først op i november mdr. uge
46. Nærmere besked følger med dag
og klokkeslet.
Rosa er ude at rejse og
kan desværre ikke før,
men vi glæder os til at
se hende igen.

Indoor cykling og styrke
Sted: Trige Søndergård
Hvornår:
Torsdag 17.00-18.30
Instruktør: Lovisa

PIGETONS 0.-3. KLASSE
Mandag 16.45-17.40
Instruktører: Mette og Mia
Pris: 550 kr.
Pigetons er lige holdet for dig, hvis
du vil gå til gymnastik, hvor der er
fart på, masser af energi og puls,
sved på panden og mulighed for at
bruge kroppen på mange måder. Vi
skal lave en masse spændende forskelligt gymnastik, danse, sjippe og
have det sjovt til musik. Vi skal prøve
forskellige håndredskaber, stepbænke, forhindrings baner, løbe stafet,
lege, balancere og meget mere. Er
du klar på en masse fed gymnastik,
god musik, sjov og ballade, sammen
med andre glade piger, så skynd dig
at finde gymnastiktøjet frem og ta’ en
veninde eller to i hånden. Kom med
dit gode humør og være med til at
fyre den MAX af, vi glæder os til at se
dig. Praktisk info: Holdet er KUN for
piger og IKKE et springhold.
SUPER GIRLS 4.– 8. KLASSE
Mandag kl 17.40-18.45
Instruktører: Mia og Mette
Pris 550 kr.
Vi skal lave rytmisk gymnastik og
danse til en masse god musik, og
måske kender du et sejt danse
”moves”, som du syntes andre skal
lære. På holdet skal vi også arbejde
med de grundlæggende øvelser som
sving, hop, krydskoordinering og
balance. Derudover skal vi lege en
masse og bare have det sjovt, mens vi
får pulsen op! I sæsonen vil vi arbejde
på serier, som vi skal opvise med til
foråret 2021. Kom med dit gode
humør og vær med til at fyre den
MAX af.
GYMNASTIK 4-6 ÅR
Tirsdag 16.30-17.30
Instruktører: Christina og Camilla
Pris: 600 kr.
Dette hold er for friske piger og drenge i alderen 4 - 6 år. Vi skal have det
sjovt og lave en masse skøn gymnastik. Vi vil have focus på fælleskab,
spændstighed og den grundlæggende gymnastik. Vi kommer til at lave
en masse sjove spring og lege. Holdet
er uden forældre.

STIKBOLD OG REDSKABSBANE
2 - 5 KLASSE
Onsdag 17.30 - 18.45
Instruktør: Klaus
Pris: 600 kr.
Dette er den perfekte kombination
af sport... Vi skal spille stikbold eller
anden boldsport som opvarmning, og
slutte af på redskabsbane og springe
rundt. Så er du vild med stikbold og
bevægelse er dette den perfekte fritidsaktivitet. Kan du lokke din far eller
mor med til stikbolds kamp er det
kun et plus, og den der bliver ramt
færrest gange har håneretten helt til
næste gang.
FORÆLDRE / BARN GYMNASTIK
2-4 ÅR
Onsdag 16.15 - 17.15
Instruktører: Sabrina og Magnus
Pris: 550 kr.
		
På dette hold er forældrene med
under hele timen. En del af timen
vil være planlagte aktiviteter, som
vil være med til at styrke børnenes
motorik og bevægelsessans. Vi vil
danse til musik, bruge redskaber,
træne balance og meget mere. Der vil
altid være en del af timen afsat til, at
børnene frit kan lege med forskellige
redskaber sammen med forældrene.
Der vil være rig mulighed for at brænde krudt af, og det er en tryg måde at
lære gymnastiksalen at kende på.
SPRING OG LEG
0 - 1 KLASSE
Torsdag 16.30 - 17.30
Instruktører: Martin og Signe
Pris: 550 kr.
		
Holdet er både for piger og drenge.
Vi skal bruge hele kroppen og have
pulsen op og røde kinder, med en
masse spring og leg. Vi skal skabe
forudsætning for at blive en god
springer igennem forskellige typer
leg. Vi laver kolbøtter, vejrmøller,
står på hænder og laver selvfølgelig
spændende redskabsbaner, hvor alle
kan få små og store succes-oplevelser.
Dette hold er for børn uden forældre.
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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
Vicki Bøye Ellehage, Suppleant

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

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

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

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

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

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

Vi ❤ at sælge
boliger i Trige.

Gartnerparken 8, Trige

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

Skal vi også hjælpe dig trygt og sikkert
videre med dit boligsalg?

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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Ring til os allerede i dag på 86245100
eller kig ind forbi.
danbolig.dk/Tilst

DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker
på Bakkegårdsskolen
Faglig trivsel – hvad er det?
Hver dag arbejder lærerne med at skabe faglig trivsel for eleverne. Men hvad betyder det i praksis?
På skoleårets allersidste arbejdsdag gik jeg rundt på skolen og spurgte de lærere, som jeg mødte,
om hvad faglig trivsel er for dem.
Ea og Miv (0. årgang) hvad forstår I ved
faglig trivsel hos eleverne – hvad er det
for jer?
Faglig trivsel er, at børnene ved, hvad de
skal. De ved, hvornår det slutter, hvornår de er nået i mål. Det handler også
om aktiviteter i undervisningen. Hvis vi
f.eks. øver bogstaver, så bruger vi både
håndmorfemer, øver lyde, og det er en
bestemt sang til hvert bogstav. På den
måde kobler vi kroppen på læringen og
bliver aktive.
Hvordan kan I mærke på børnene i
0. klasse, at den faglig trivsel er der?
Når de kommer og viser, hvad de har
lavet. Når de selv fortsætte med at
tegneskrive i den fri legetid eller i sfo
eller hjemme, fordi de slet ikke kan
stoppe. Sidst på året vil de gerne læse.
Så går de ude og læser, selv om de har
legetid. Det er, fordi de har lært at læse
– og de vil gerne! Den bedste måde at
se den faglige trivsel er, når børnene
igen og igen kommer og spørger: Må
vi ikke lave den og den opgave. At se
deres glæde ved opgaverne.

Louise og Line (1. årgang) hvad forstår I ved faglig trivsel hos eleverne – hvad er det for jer?
Faglig trivsel er jo at børnene trives fagligt, og at de mestrer de
opgaver, som de laver – og at de dermed får succesoplevelser.
Ja – at opleve små succeser i løbet af dagen.
Hvordan gør I det i praksis?
Det kan for eksempel være ved, at vi laver differentieret undervisning
- så alle børnene kan være med. Det kan også være noget bevægelse i undervisningen. Bevægelse er der mange børn, der oplever en
succes ved at kunne være med til.
Kan I give et eksempel?
I dansk har en gruppe drenge inde hos mig siddet og arbejdet med
en anden bog end de andre. Jeg kunne se, at klassens bog var for
svær, men de trivedes ved at få en anden bog, fordi så fik de succesoplevelsen, frem for at sidde og tænke, at de ikke forstår det.
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Jytte, Anne, Camilla og Esben (3. årgang) hvad forstår I ved faglig trivsel
– hvad er det for jer?
Faglig trivsel er lig med differentieret
undervisning. Børnene skal udfordres på
det niveau, som de er på. Det handler
om, at man skal give eleverne succesoplevelser. Det kan man kun gøre ved
at give eleverne opgaver, som passer til
den enkelte – noget de lige nøjagtig kan
klare, hvis de står lidt på tæer.
Faglig trivsel er også at lave anderledes
undervisning, hvor de laver ting, der
styrker fællesskabet – samtidig med at
de lærer noget. Måske noget hvor man
kommer udenfor og laver læringsaktiviteter, eller hvor der indgår bevægelse i
læringen.
Kan I give et eksempel, hvor I kunne
mærke det hos eleverne?
Vi var ude i skolegården og lave stafet
med navneord. Vi laminerede ord fra
læsebogen. Så kunne vi give ord der lige
passede til deres niveau. Det gjorde at
alle grupperne følte, at de var rigtig seje.
Grupperne nåede ca. lige mange ord,
men sværhedsgraden var forskellig.
Vi mærker også den faglige trivsel, når
klassens skal lave et samlet produkt. Da
de lavede musical fik klassen en super
fællesskabsfølelse – at de mestrede
noget sammen som gruppe. Hvor alle
bidrager med det, de kan.

Luise (2. og 4. årgang) – hvad er faglig
trivsel for dig?
Faglig trivsel er, at eleverne føler sig som
en del af et socialt og fagligt fællesskab.
Det kræver, at læreren inviterer dem ind
i det fællesskab. Lærerne giver sig tid til
at lære eleverne at kende socialt og personligt. Så kender man eleverne bedre –
og kan dermed udfordre dem fagligt.
Eleverne lukker mig mere ind, når jeg
kender dem godt, så de føler sig trygge
ved mig – så jeg også kender til f.eks.
deres fritidsinteresser. Så tør de også
åbne sig rent fagligt.
Er det vigtigt at vide, hvor eleverne
ligger fagligt?
Ja det er det! Ellers kan du ikke finde
ud for eksempel, hvad for nogle bøger
de skal låne – Så det er vigtigt at jeg
som lærer ved, hvilket lix-tal de er på i
læsning, og hvilke udfordringer de har,
når de skal skrive.

Maja og Anna (5. årgang) hvad forstår I
ved faglig trivsel – hvad er det for jer?
Faglig trivsel er en glæde - en glæde ved
at lave noget, der er fagligt. Glæden ved
at nu skal vi prøve den her opgave igen
– eller nu skal vi til det her. Det hænger
meget sammen med motivation. Selv
om noget nyt stof er svært, så kan man
skabe et miljø i klassen, hvor eleverne
har gå-på-mod. Når der er flere forskellige måder at løse en opgave på, så
skaber det tit faglig glæde.
Kan I give et eksempel?
Da vi lavede Harry Potter forløb. Eleverne og læreren var i roller. Der kunne
man virkelig mærke motivationen. I
engelsk arbejdede vi med potcasten 60
minutes. Nogle korte afsnit hvor vi fik lavet en helt masse sindssygt gode øvelser
til. F.eks. skulle de selv finde på et afsnit.
De skulle også skifte personerne fra
afsnittet ud og gøre dem til nogle andre.
Så spørger eleverne: Hvornår må vi gøre
det her igen?
Når vi laver idetræningsøvelser, så kan
alle være med. Og de skal bruge deres
fantasi. For eksempel skulle klassen finde
kreative måder til at løse problemet med
hår-lus.

Michael (9. årgang) hvad forstår du ved faglig trivsel hos eleverne – hvad tænker du
om det?
Faglig trivsel er, når jeg kan se på børene, at de har det godt, at de trives med hinanden. De skal have det godt for at kunne modtage læring. Den faglige trivsel kan
både opstå i projekter, hvor alt ned til mindste detalje er planlagt. Men det kan også
opstå, når man tager fat i noget, der pludselig opstår. Det kan være en bemærkning,
en nyhed, eller en elev, der har oplevet noget. Når man tager fat på det, så kan man
se, at eleverne bliver engagerede. Det bliver nærværende for dem, det faglige som vi
arbejder med.
Nogle gange tager du klassen med udenfor i matematik – hvorfor gør du det?
Det gør jeg for at koble noget praksis på det teoretiske. Når vi laver noget opmåling
for eksempel, så skal de pludselig bruge Pythagoras. Når de får det i hånden for
at afsætte et fundament, så kan Pythagoras bruges til at få det i vinkel. Så går det
pludselig op for dem: Nå … var det bare det. På den måde kan eleverne se meningen med de faglige opgaver – og hvorfor vi skal lære det. På den måde handler
faglig trivsel også om at få flere forskellige læringsstile i brug.
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Trige Fitness

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

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

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

01.09.

Kl. 19.00

Bankospil starter derefter hver onsdag (ST70)

Trige forsamlingshus

10.09.

Kl. 15.00 - 20.00

Åben By

Trige Søndergård

23.09. Kl.12.30 - 17.00
		

Høstfest
Billetsalg den 31.8. - 2.9. kl. 11.30 - 12.30 i caféen

Bjørnshøj lokalcenter

27.09.

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

22.10. Kl.14.00
		

Foredrag v/Poul Marcus om Østjyllands herregårde
Billetsalg den 5.10. - 7.10. kl.11.30 - 12.30 i caféen

Bjørnshøj lokalcenter   

11.10

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Fødselsdagskaffe, boller og lagkage
Tilmelding i uge 43

Bjørnshøj lokalcenter

Kl. 19.00

Kl. 19.00 	

17.11. Kl.14.00
		

TEKST OG FOTO: TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

Tålmodighed er en dyd
Det siger et gammelt ordsprog.
Hvis det passer, har vi et dydigt Fællesråd!
Vi har et fortov på Lergravvej fra Sognegården op til Parallelvej ved Rema1000
– det tog godt 6 års tovtrækkeri med kommunen, men i dag er det der.
For en månedstid siden kom der så gang i fliselægningen igen. Ved bus 2As
stoppesteder på Holmkærvej er der nu etableret fortov, så man kan gå sikkert
fra stoppestedet til stier/stisystem uden at skulle ud på kørebanen. Vi siger
mange tak for det – det tog kun 3 ½ år.
Hvis man skal være tålmodig optimist, betyder det måske, at vi får lysregulering ved det såkaldte Rema-kryds i 2021. I hvert fald har dit Fællesråd skubbet
på i en hel del år. I Fællesrådet ved vi godt, at ting tager tid, og at der er
andre steder i kommunen, hvor der også er relevante ønsker som skal opfyldes. Derfor er Fællesrådet tålmodigt, men også standhaftigt og vedholdende.
Man har så lov at håbe på, nedenstående to citater passer!

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

DIN friskole
kommer til Trige!
Den Innovative Naturfriskole (DIN friskole) starter op i august 2022 i den ene
længe på Trige Søndergaard.

Den, der kan være tålmodig,
kan få, hvad han vil.
Benjamin Franklin

Skolen arbejder ud fra følgende fem grundlæggende værdier:
· Trivsel er en forudsætning for læring
· Udeliv og bevægelse
· Fællesskab og samarbejde
· Understøtte udvikling af det hele
menneske
· Innovativ og forskningsbaseret skole

Med tålmodighed
får man stormanden overtalt,
en mild tunge kan
knække knogler.
Ordsprogenes bog, Bibelen

Du kan læse mere på facebookgruppen
”Den Innovative Naturfriskole (DIN friskole)”
eller komme forbi og få en snak med os
til ”Åben by” den 10. september i Trige
forsamlingshus.
Du er også altid velkommen til at kontakte
friskolens bestyrelsesforkvinde
Emilie Skaarup Bruhn på tlf. 23484804
eller mail emiliesb22@gmail.com
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