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Kom an vinter!
Ind imellem ses de smukkeste billeder på Facebook, som folk lægger ud – vi har fået lov at låne nogle af dem til dette blad. Jeg
er selv fotograf og ved, at et godt billede ikke afhænger af kameraet, men af evnen til at SE. Derfor vil jeg i det nye år opfordre
jer alle – professionelle som ikke professionelle – til at sende billeder til mig af Trige, set gennem jeres objektiv. Jeg vil, når der er
plads, bringe disse billeder i bladet og naturligvis altid med jeres navn på. Udover disse flotte billeder byder Treklang denne gang
på baby-barselsgruppemøder på biblioteket. Og så er det vigtigt allerede nu at sætte kryds i kalenderen til efterårsrabalder – den
8. oktober holdes der nemlig Fest-i-Hal med livebandet Bamse Madsen Band. Efter 13 år takker Helhedsplanen i Trigeparken af.
Et stort arbejde med at få gjort Trigeparken til et godt og trygt sted at bo er lykkedes. De boligsociale tiltag stopper ikke helt,
men fortsætter fremadrettet i en anden form, så fokus på den gode udvikling bevares. Vi har haft et supergodt samarbejde med
folkene fra Helhedsplanen, så tusind tak herfra og også et ”Godt gået!”. Trige billard klub melder ud om den nye turnering,
som kun har været ramt af få corona-aflysninger. Der er generalforsamling i både Badminton og Gymnastik foreningen ST70 –
mød op og gør en forskel! Vores nye tilflyttere i Thomasminde – Viktors Farmor – er med i en artikel, hvori du kan læse om de
skønneste destinationer i hele verden. Om lidt kan vi rejse igen og der er nok af fristelser, skulle jeg lige hilse og sige. Jeg har selv
været rejseleder for dem i nogle år med en masse ture til Iran – og jeg kan love for, at der er oplevelser i vente, hvis man skulle
få lyst til at prøve noget andet end charterferie. Der er ikke tid til at ligge ved poolen eller sove længe på disse ekspeditioner
– rejserne er smækfyldt med oplevelser fra morgen til aften! Bakkegårdsskolen har interviewet de fire matematiklærere fra
udskolingen og fortæller også om, hvordan man kan passe på et pindsvin. Kan man ikke finde et i naturen, så kan man heldigvis
bare lave et selv! Bjørnshøj holdt julefrokost i december og havde i den anledning engageret musikere, som var hjemme i deres
Otto Brandenburg repertoire. Sidst men ikke mindst er der en invitation til at deltage i et foredrag om slægtshistorie. Hvis du
bare har en smule interesse i, hvor du kommer fra og hvem dine forfædre var, men ikke helt ved, hvor du skal starte, så er det
lige noget for dig.

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt

Tak fordi I læser med! God læselyst!
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
REDAKTION
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

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.

Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg,
oplag: 2.400

Næste nummer af Treklang udkommer den 16. april 2022. Deadline for tekst og annoncer er den 26. marts 2022.
Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk

Trige-Ølsted Fællesråd
FORMAND

NÆSTFORMAND

Trige-Ølsted
Steen Edeling
Henny Hansen
Bærmosevej 1
Bjørnshøjvej
18
Indkaldelse
til
Repræsentantskabsmøde
i
Trige
Forsamlingshus
Fællesråd
Trige24. november 2020Trige
Tirsdag den
kl. 19.30
www.trige.dk
Tlf.:86 23 26 26
Tlf.: 86 23 12 99
2

Dagsorden
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1. Valg af dirigent

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

NYE
ÅBNINGSTIDER:

Layout
Inge Lynggaard Hansen

UDVALGSMEDLEM
Karen Viuff
Høgemosevej 8
Ølsted
Tlf.: 52 16 81 66

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

Brugsuddeler
Anders Nylin
byder alle
velkommen

Vi har nu åbent
alle dage, året rundt,
kl. 7.30 – 21.00*
NU ER DET BLEVET
ENDNU NEMMERE AT
HANDLE TÆT PÅ
*På nogle helligdage kan der
være andre tider

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

Smedebroen 15 · 8380 Trige

Åben ALLE dage, ÅRET RUNDT
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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

Barselsgruppe på
biblioteket
– 7 mandage med aktiviteter for dig og din baby
Kom og vær med til at møde andre på barsel på Trige Kombi-Bibliotek. Vi
mødes 7 gange i foråret, hvor vi skal være fælles om forskellige aktiviteter,
hvor du og din baby er det fælles omdrejningspunkt. I skal være med til
babymassage, yoga for mor og gode stræk til baby, snak om sprogudvikling og
hvorfor baby skal læse bøger, rytmik, fælleslæsning for de voksne og snak om
forældrerollen og vi slutter af med babys første koncert.
Vi glæder os til at lave en grupper hvor der er plads til både babygrin og -skrig,
og hvor der er plads til gode snakke om både stort og småt – og vi drikker te
eller kaffe til!
Det koster 200 kr. at være med og vi starter den 21. februar kl. 10.
Du kan købe billet på aakb.dk/trige

JE-NI EL-INSTALLATION APS

Lån digitale bøger
på eReolen.dk
Ved du, at på eReolen.dk
kan du låne tre ebøger og tre
lydbøger om måneden?

Præmiewhist

i Trige Forsamlingshus
Se plakatsøjlen
for tider.

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
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Vi har flere borgere i Trige, som har øje for de gode motiver og nogle af dem lever endda af det. Her har vi fået lov til at gengive nogle af
deres fine billeder fra Trige. Tak fordi I deler dem med os andre!

Katarina Hirnerova Kocmanikova

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
Kontakt Frank for mere info:
2147 3122

Peter Scherfig
Henrik Andersen

https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

Katarina Hirnerova Kocmanikova

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

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

stumpphoto.dk
6
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ST70

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: FESTUDVALGET
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HUSK
FEST-I-HAL
LØRDAG
DEN 8.10.

TEKST OG FOTO: PETER KOBERG

Trige FEST-I-HAL

Så er vi i luften med Trige-Ølsted Fællesråds nye hjemmeside

Vores lokale sportsforening ST 70 kunne i 2020
fejre 50 års jubilæum og nu skal det fejres!

Nu har trige.dk fået et nyt og mere moderne udseende. Men bliver hjemmesiden ikke brugt og opdateret, kan det jo
være lige meget. Derfor beder vi om, at alle medlemmer der har noget af almen interesse sender info til vores webmaster. Ligesom forretningsudvalget vil bestræbe sig på at informere nyt mellem Treklangs udgivelser.

Sæt kryds i kalenderen den 8. oktober!
en
illet før d
Køb din b
til
og få den
1.8.2022
:
2020-pris
illet /
d spiseb
295,- me
illet
n spiseb
e
d
u
,5
9
1

www.trige.dk

Pris efter den

1.8.:
2022-pris:
325,- med sp
isebillet /
225,- uden
spisebillet

Hvis I har en hjemmeside
(som ikke allerede er på
hjemmesiden), som I gerne
vil have vi linker til, skal
I også bare skrive til
webmaster@trige.dk.
Hjælp os med at få en
levende hjemmeside til
gavn for alle i vores
nærområde.

Bamse Madsen Band
Forberedelserne er godt i gang, og vi håber på alletiders fest ligesom for 25 år siden, hvor Bamses Venner spillede i Trige.
Vi har booket hallen, bestilt maden og lavet kontrakt med Bamse Madsen Band og vores lokale DJ Niclas. Billetsalget starter
den 1. Juni 2022. Nærmere info følger.

Aftenens (foreløbige) program:

8

Kl. 17.30:

Dørene åbnes for gæster, der deltager i fællesspisning til ST70´s Jubilæums FEST-I-HAL.

Kl. 18.00:

Fælles spisning, amerikansk lotteri, Musik fra DJ.

Kl. 19.30:

Dørene åbnes for gæster uden spisebillet. DJ varmer hallen op.

Ca. kl. 21.00:

BamseMadsen går på scenen første gang. DJ holder tempoet i pausen.

Ca. kl. 02.00:

Jubilæums FEST-I-HAL runder af.

TREKLANG · Februar · 2022, nummer 119

2M-AUTO

Randersvej 588, Spørring . 8380 Trige
Tlf. 42 92 30 64 . post@2m-auto.dk
www.2m-auto.dk
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Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

Lektiecafé
Følg os i Trigeparken på Facebook

Thomas

Det er slut med Boligsociale
helhedsplaner i Trigeparken, men
ikke slut med boligsocialt arbejde

Helle

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

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

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.

Ifrah

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

Mette

Efter 13 år med 3 forskellige boligsociale helhedsplaner i
Trigeparken bliver det sidste punktum sat den 31. marts i år.
13 år med forskellige indsatser for beboerne i Trigeparken
og borgerne i Trige stopper, fordi Trige efterhånden er blevet
et rigtigt godt og trygt sted at bo, hvor freden hersker mere
end uroen.
I 2015 kom Trigeparken af med Ghettostemplet og siden
har alle i lokalområdet arbejdet på at gøre Trigeparken og
Trige til et godt sted at bo. Skole, institutioner, foreninger
og borgere har sammen med os fra Den boligsociale
helhedsplanen skabt masser at spændende aktiviteter og
tilbud for borgerne i Trigeparken og Trige. Vi har arbejdet
med beredskabsplaner, når tingene var lige ved at brænde
på og vi har ikke mindst fortalt alle de gode historier om
livet i Trige. Om det tætte lokale samarbejde, om aldrig at
stå alene og om den skønne lille by nordvest for Aarhus
med foreningsliv, Gadekær og sammenhold.
I Trigeparken er der, ud over at sætte fokus på det sociale
liv og livet generelt, også sket store fysiske forandringer
gennem de 13 år. Der er revet blokke ned, lejlighederne er
renoveret i større eller mindre grad og alle udearealerne
har fået et kæmpe løft så de indbyder til socialt udeliv. Alt
sammen for at gøre Trigeparken og Trige til et attraktivt
sted at flytte til. De planer der har været lagt i forhold til De
boligsociale helhedsplaner i Trigeparken er nået, så nu er
kunsten at få de gode takter til at fortsætte og udvikle sig i
positiv retning.
Selvom Den boligsociale helhedsplan stopper, fortsætter
det tætte samarbejde i Trige mellem de tilbageblevne
samarbejdspartnere og selvom helhedsplanen slutter,
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I BEBOERHUSET OASEN

Hver
onsdag
kl. 16-18
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betyder det ikke, at det boligsociale arbejde i Trigeparken
slutter. Beboerne i Trigeparken og boligforeningen
Ringgården har besluttet at bidrage økonomisk, så der
fortsat vil være forskellige boligsociale tiltag den næste
årrække. Der vil fortsat være et boligsocialt kontor i
Trigeparken, hvor det er muligt at få hjælp og der vil fortsat
være en række aktivitetstilbud til alle i Trigeparken og Trige.
Der vil altså fortsat være fokus på, at den gode udvikling,
der har været de seneste mange år, fastholdes, det bliver
bare i en anden ramme og med færre menneskelige
ressourcer.
Selvom noget af den boligsociale indsats fortsætter,
vil noget slutte. Derfor vil vi her fra Den boligsociale
helhedsplans kontor sige tak for det fantastiske samarbejde
vi har haft omkring Det sociale liv i Trige de seneste 13 år.
Tak til alle jer, der dag efter dag har ydet et frivilligt stykke
arbejde. Tak til alle jer, der har deltaget i de aktiviteter vi
har lavet. Tak til erhvervslivet i Trige som både har tilbudt
lommepengejob til unge og ydet sponsorater, når vi havde
brug for det. Tak til alle kommunale samarbejdspartnere
som har været med til at søsætte spændende tilbud
og arrangementer for isæt Triges mange børn og unge.
Tak til det lokale foreningsliv og ikke mindst tak til alle
beboerdemokrater og beboere i Trigeparken. Det har været
en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
Held og lykke med det fremtidige sociale liv- og arbejde i
Trige.
De bedste hilsner.
Thomas, Mette, Ifrah og Helle

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

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.

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

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

Hver
tirsdag
aften
kl. 19 til 21

Danish café
LOCATION: Trige Centervej 52
in the basement
TIME: Every tuesday 17:00 - 18:30
If you would like to improve your
Danish, then join the Speak Danish
café. For more information contact:
Thomas Holleufer on telephone
50 33 17 07 or come to Helheds
planens office at Trige Centervej 26
in the basement.
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Kære alle
Jul og Nytår er overstået, og vi skal nu til at vænne
os til at skrive 2022. Indtil videre har der ikke været
megen vinter, men det kan dog nå at komme endnu.
Mange husker nok sne helt hen i påsken.
I det nye år ser vi hen imod, at vores Helhedsplan
stopper til 1. april. Det betyder, at vi nu selv skal til at
videreføre det arbejde som HHP har udført. Der vil ske
ændringer i struktur omkring bla. klubber og diverse
aktiviteter. Udvalg vil blive nedsat i samarbejde mellem
de 2 afdelinger.
Alt dette er i opstart og kræver rigtig meget tid og
utallige møder, men er forhåbentlig på plads til april.
Se løbende informationer i Treklang.
Der er ellers ikke de store ting at berette om vores afd.,
men er der spørgsmål, som man gerne vil tale med
bestyrelsen om, er det muligt at møde til en snak sidste
onsdag i måneden kl. 17.30 - 18.00. Adressen er Trige
Parkvej 27 kld.
Mange hilsener Bestyrelsen, afd. 20

Mænds Mødested i Trige
http://trige.mm-aarhus.dk/

Menu Café Spisestuen
i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige

Café Spisestuen ønsker alle trofaste kunder en rigtig Glædelig Jul og et
Godt Nytår. Trods alle de forhindringer vi har mødt, siger vi tak, for året
der gået. På forhåbentlig gensyn i 2022.
Tilmelding til Bodil på tlf.
40 85 50 79 senest 2 dage før. Der
er plads til 50 gæster som fordeles
efter først-til-mølle-princippet. Ret til
ændringer forbeholdes.
Mange hilsener, Kirsten og Bodil
PRISER:
Aftensmad 40 kr. /
Børn under 12 år 20 kr.
Dessert 10 kr. / Børn under 12 år 5 kr.
Sodavand 5 kr.
Gratis kaffe/te efter maden

10. februar
Brunkål med flæsk
Citronfromage

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

27. februar
Mørbrad i Gorgonzolasovs med ris
Saftfromage med råcreme
10. marts
Gammeldags oksesteg med
kartofler, bønner og tyttebær
Toscapærer med flødeskum

24. marts
Café Spisestuens ”Afskedsbuffet” 50 kr.
Tilmelding uge 10 - 7/3 - 11/ 3
Max. 50 personer

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.
12
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Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 9
Trige

81 92 95 09
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TRIGE BILLARD KLUB

ST70 / SPEJDERNE

Nyt fra Trige Billard klub

Generalforsamling i ST70
badminton

Trige Billard klub har som alle andre
været påvirket af covid19, og derfor ikke
kunnet afslutte turneringen 20/21.

Dagsorden
Valg af dirigent
Afdeling bestyrelsens beretning til godkendelse v/formanden
Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren
Valg: a) Klaus Jensen
b) Hans Andersen
Indkomne forslag
Eventuelt

En ny turnering 21/22 er nu i gang med
heldigvis kun få aflyste kampe.
Men spiller man kamp, skal man have
gyldigt Coronapas, eller en gyldig PCRtest eller Kvik-test.
Efter en god start på Djursland mafia
liga, er det gået lidt ned af bakke, hvor
vi har tabt de 2 sidste kampe, men
turneringen er meget lige, så alt kan ske
i foråret.

MAFIALIGA
Ebeltoft
Nimtofte
Trige
Rosenholm
Grenå

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 20.15
i klublokalet v/hallen

BOLIGFORENINGERNES
BILLARDTURNERING
8
7
6
6
5

Vi har et C-hold med i B.B.
turneringen. Vi er 8 spillere til
et 4-mands hold, så der bliver
skiftet meget ud på holdet. Vi
har rigtig gode chancer for en
topplacering.

Kamp
6
6
6
7
7

C rækken
Trige BK
GBC1
Galten
GBC2
Rosenhøj

Point                                              
29
28
26
25
20

Generalforsamling i ST70
Gymnastikafdeling
Torsdag 24. februar kl. 19.45 i fællesrådets lokaler
på Trige Søndergård, Trige Centervej 75C

Mødet er for alle, som har lyst til at være med, og
gøre noget for at præge og bevare ST70 Gymnastik,
samt gøre det attraktivt for både børn og voksne.
Så har du nogle ideer/forslag vil vi gerne høre det.
Det er også for alle dem, som bare har lyst til at høre
hvad der foregår i afd.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 10 dage
før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest 2. uger før generalforsamlingen.

Vi mødes:
Bæver 0.-1. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

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

KFUM-Spejderne Spørring Trige

KLOAKSERVICE

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

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

Familie-spejder
mødes en gang om måneden
kl. 9:30-11:30. Se Facebook.

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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VIKTORS FARMOR
TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Hvem er Viktors Farmor?

Har du lyst til at høre mere om de ture, rejsebureauet arrangerer, så meld dig til nyhedsbrevet på hjemmesiden
www.viktorsfarmor.dk eller følg med på deres website / Facebook side.

There is a new kid in town... Rejsebureauet Viktors Farmor er flyttet ind på Thomasminde,
hvorfra de sender tusindvis af danskere ud til fjerne destinationer, som man umiddelbart
ikke selv ville finde frem til.
Stifteren af Viktors Farmor hedder
Kirsten Gynther Holm. Til dagligt
arbejder hun sammen med sønnerne
Esben Gynther og Gudik Holm Plews
i rejsebureauet, som holder til på
Thomasminde. Vi har talt med med
Gudik.
Hvem er Viktors Farmor og forklar lige
navnet?
Vi er et specialrejsebureau, der laver
grupperejser for danskere (og til dels
nordmænd) og vi har været i branchen
i snart 26 år.
Navnet på vores bureau stammer fra
dengang Kirsten blev opmuntret til at
starte et rejsebureau. Hun havde lige
fået sit første barnebarn, som hed Viktor
og ville gerne have et navn, som folk
kunne huske.
Hvad fik jer til at flytte til Thomasminde?
Kirsten har faktisk boet i Todbjerg siden
starten af 80’erne, men det var nu
egentlig ikke engang derfor, at det blev
her, vi slog os ned. En af vores med
arbejdere havde i forbindelse med et
kursus besøgt forskellige herregårde
og vejen gik omkring Thomasminde,
som hun var meget begejstret for – og
det blev vi også. Så det var egentlig et
tilfælde, at det blev her, vi flyttede til.
Vi rykkede ind i hovedbygningen i maj
sidste år og er meget glade for at være
her. Pga coronaen måtte vi gå fra 20
til 10 ansatte og fik dermed lidt mere
plads, end vi egentlig havde brug for, da
vi indgik lejemålet. Derfor har vi i stedet
fremlejet det meste af første sal til tre
andre virksomheder.
Hvordan er det at arbejde så tæt
sammen med sin familie?
Vi er meget sammen og mange ting skal
dagligt vendes. Jeg har ikke noget at
sammenligne med, men oplever det som
værende meget givende. Vi har jo en
del oplevelser sammen med vores mor,
som man nok ikke normalt har. Jeg har
daglig kontakt med min mor, hvilket jeg
nok ikke ville have haft, hvis jeg arbejdede et andet sted. Det er fedt, at vi kan
16
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dele stoltheden ved at søsætte projekter,
vi har bygget op sammen. Vi skal selvfølgelig også turde være kritiske overfor
hinandens holdninger, og vi kan da også
være uenige – men det skal man lære at
ryste af sig. Vi er gode til at lægge det
væk, så vi ikke bliver uvenner. Vi er nok
lidt for dårlige til at lade være med at
tale om arbejdet, når vi er til familiefester. Jeg er ret principfast og er ofte den,
der minder de andre om, at NU skal vi
ikke tale arbejde! Det er også skønt som
efternøler at have dette arbejde med sin
storebror. Vi har jo ikke haft en opvækst
sammen. Især under coronakrisen har
vi været gode for hinanden og fordelt
ansvaret mellem hinanden. Vi arbejder
mod samme mål – det er ikke bare et
job, vi møder op til hver dag og får løn
for.
Hvorfor vælger gæsterne Viktors
Farmor som sin rejsearrangør?
Vi kaldte os i sin tid for en niche-virksomhed, men lærte under Mohammadkrisen at fordele æggene i flere kurve,
så vi nu er en mere konkurrencestærk
virksomhed, der har rejser til mange
destinationer i verden.
En af vores styrker er også at vi altid
kun har max 20 gæster med på gruppe
rejserne og max 16 gæster med på
vandrerejserne. Vi prioriterer mødet med
mennesker meget højt og har ikke en
politisk liste over lande, som er sorteret
fra udfra, hvilken leder/politisk ståsted
de har.
Vi har flere antropologer ansat – bl.a. er
Kirsten selv antropolog. Vores ønske er
at komme hjem fra ekspeditionerne med
nedbrudte fordomme – altså komme
væk fra de mediebilleder, som gæsterne
ofte har fået indprentet, før de rejser ud.
Det gælder især for lande som Burma,
Israel og Iran, der har et skidt ry. Dem
vil vi gerne vise et andet blik på. Udover
mødet med de mennesker, der bor i fjerne lande, så har vi også fokus på store
naturoplevelser, det historiske, arkitekturen og ikke mindst kulturen. Og det kan
have mere eller mindre fokus: i Patago-

nien er det mest naturen, i Uzbekistan
er det mest arkitekturen osv. Jeg har selv
en stor forkærlighed for Peru, som har
det hele. Mødet med inkaerne, regn
skoven, Inka soltemplet, Machu Picchu
osv. Her får du altså alt i samme rejse.
Vores gæster er utroligt nysgerrige,
videbegærlige og vil gerne opleve så
meget som muligt på turen. De vil have
maksimalt ud af deres tur og ønsker
bestemt ikke dage ved stranden eller
poolen. Det er mere en oplevelsesrejse
fremfor en chartertur.
Hvilken aldersgruppe er jeres gæster?
Det er hovedsaligt folk over 50 år. Og
det er ofte folk, som sætter sig ind i
rejsen, før de rejser afsted. Mange kan
faktisk bidrage med viden undervejs
på turen – måske fordi de selv er ornitologer, kan sproget eller har undervist i
historie på gymnasiet. Og det opfordrer
vi folk til at byde ind med – de er mere
end velkomne til at tage mikrofonen og
forklare om de tektoniske plader, som vi
kører forbi lige nu i bussen. Deraf også
begrebet ”ekspedition”: vi oplever og
bidrager med god viden, personlighed
og det bliver vel nærmest en form for
dannelsesrejse, vores gæster er med på.

Gudik, Esben og Kirsten

Vi vil gerne nedbryde fordomme og
skabe broer, og synes, vi har en kommunikativ pligt overfor vores gæster. Når
vi holder foredrag, så gør vi meget ud
af at OPLYSE danskere og vise et andet
billede fx. om Iran. Hvis blot fem gæster
ud af et foredrag efterfølgende er blevet
nysgerrige efter at tage med på en tur,
så er vi på rette vej. Vores flagskib var
tidligere (indtil drabet på Souleimani)
Iran og mange tror, at det er farligt, at
rejse derned. For det er det billede, vi
har bygget op for hinanden. Nogle tror,
de ender i fængsel, bliver berøvet eller
overfaldet, hvis de tager derned. Enten
forsøger deres børn eller omgivelserne
at tale dem fra det – men de kommer
hjem som ambassadører og får pludseligt forlænget de gode oplevelser, når de
her i Danmark møder f.eks. en tandlæge, som har iransk baggrund.Det giver
så meget livsværdi for begge parter, når
man kan sige, ”Jeg har besøgt dit land”.
Hvor mange rejseledere har I?
Vi har omkring 100 aktive rejseledere!
De henvender sig typisk selv, så vi har
sjældent jobopslag. De falder lykkeligvis
som appelsiner ned i vores turban og
hvis det ikke er en destination, vi har
allerede, så undersøger vi om det er
noget, vi skal udvikle på. Det er både
unge, gamle, under uddannelse, i arbej-

de osv. som arbejder for os. Typisk har
de en stor grundviden om et bestemt
land/område/emne i forvejen og kan
ikke få nok af det land, de rejser til.
De ønsker at formidle og give deres
kærlighed til landet videre. Selv om de
får løn for arbejdet, så ligger der meget
con amore i jobbet. Nogle rejseledere
har kastet al deres kærlighed på ét
specifikt land og har været der mange
gange. Alligevel kan de ikke helt få nok
og kan finde på at rejse med på en tur
som almindelig gæst – det er jo rørende
at tænke på.
Hvilke destinationer er de mest
populære?
Det er helt klart Jordan lige nu. Men
også lande som Georgien, det nordlige
og sydlige Grækenland, Island, Peru,
Ecuador, Costa Rica, Oman og Galapagos. Fra foråret har vi igen rejser til
Iran, hvor vi ikke har kunnet rejse til i
2 år. Vi har de seneste år oplevet stor
efterspørgsel på Latinamerika, men også
et land som Japan er begyndt at være
interessant. Under coronaen har vi solgt
flere rejser end normalt til Balkan og i
Europa.
Har disse destinationer ændret sig
med årene?
Ja! Syrien var jo vores største destination

før krigen i 2011, så det afhænger selvfølgelig meget af, hvad der sker i om
rådet. Når vores destinationers situation
ændres, må vi søge nye steder hen.
Vi hjælper folk med at åbne øjnene for
destinationer, som de måske ikke i første
omgang havde tænkt på kunne være
en mulighed. Fx. kan man godt tro, at
Panama blot er én stor kanal, som ikke
byder på andet – men Kirsten er afsted
lige nu og på turen besøger man nogle
af de oprindelige 7 stammer, som vores
guide har kontakt til. Det er en meget
uturistet oplevelse og et meget uspoleret land lige nu. Man har destinationen
for sig selv og kommer hjem med oplevelser, som ingen andre har haft.
Mange hopper på et direkte fly til de
store, velkendte spanske byer – kun få
går mod strømmen og rejser til Bilbao i
Baskerlandet. Men det gør vi og det betyder, at vi ikke vader rundt i danskere,
men kan have det for os selv. Vi kommer
netop ud til de små steder i verden, hvor
dansk ikke høres ved hvert gadehjørne,
og det er hos os en ret positiv ting.
Vi er fantastisk glade for at være blevet
en del af området, og ser frem til at
komme op i fuldt sving, når coronaen
har lagt sig.

Kirsten har hjembragt
mange smukke ting
fra sine rejser – bl.a.
denne folkedragt
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DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN
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Det sker
på Bakkegårdsskolen
Fire hurtige spørgsmål til matematiklærerne
I denne artikel har jeg interviewet
nogle af matematiklærerne fra udskolingen.
Matematik skal kunne anvendes i praksis. Vi kan bruge matematik til at løse
et problem eller til at skabe et produkt.
Denne type opgaver må gerne kalde på
elevernes kreativitet, initiativ og sam
arbejdsevner.
Samtidig er det vigtigt at træne færdighedsregning. Det er altså stadig vigtigt,
at man også kan regne ting i hovedet
eller på et stykke papir.
I løbet af året har matematiklærerne
seks møder, hvor de deler viden og
ideer. Dansklærerne har det samme.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at være
mødeleder ved flere af disse møder. Det
er bare så godt, når møderne på skolen
faktisk handler om at udvikle god under
visning sammen. Her kan du læse om
nogle af de undervisningsforløb, som vi
har talt om.

Interview med Marie klasselærer og matematiklærer
på 5. årgang
Hvordan fik du ideen til at lave
ecaperooms?
Vi havde allerede prøvet at spille nogle
ecaperooms, som på forhånd var lavet.
Børnene havde syntes, at de var helt
fantastisk sjove. Så tænkte jeg, at vi
skulle prøve at lave vores egne ecape
rooms med matematikopgaver.

Hvad var kravene til opgaven?
De skulle have 10 forskellige matematik
opgaver i deres ecaproom. Det skulle
være opgaver, som de selv synes, var
rigtig svære.

Interview med Robin og
Brian klasselærere og
matematiklærere på
8. årgang

Der skulle være én opgave om geometri,
én om regnearter, osv. Og så skulle der
også være en matematisk gåde …

I har givet jeres elever nogle meget
åbne matematikopgaver. Kan I give et
eksempel?
Eleverne skulle i grupper finde ud af,
hvor lang tid det ville tage at gå fra
København til Berlin. Sammen satte vi
nogle kriterier op: Måtte man gå på motorvejen, måtte man tage færgen, osv.
Der var også en opgave med, hvor mange meter en plæneklipper skulle køre før
hele boldbanen var klippet.

Hvad lærer eleverne?
Jeg tror, at det betyder meget, at eleverne får lov til selv at videreformidle viden
– frem for kun at skulle modtage viden.
De får noget ud af at skulle stille andre
elever opgaver, som de selv synes er
svære. Så kommer der en anden form
for tankegang ind over.
Hvad fandt eleverne fandt på?
Eleverne har en fantastisk fantasi! Der
har virkelig været nogle rigtig gode historier i deres ecaperooms. Ud over selve
matematikken. Der var for eksempel en
historie ved navn ”Nattens Mørke”, hvor
man kun kunne slippe ud ved at løse de
10 matematikopgaver. Der var forskellige slutninger alt efter, hvordan spillerne
løste opgaverne. Det var ret fedt!
Hvad syntes eleverne om opgaven?
Jeg har spurgt eleverne. De siger selv, at
noget af det allerfedeste var, at de fik
lov at samarbejde på en ny og spændende måde.
De synes også, at de har lært hinanden
at kende på en ny faglig måde. Og så
synes de, der var fedt at lave de der
historier.
Hvad er fordelen ved at være to mate
matiklærere i klassen en gang om ugen?
Vi har mulighed for at lave opdeling.
Vi har lavet noget modellering i vores
to-lærer-time. Der er nogle elever, der
skal udfordres lidt mere med abstrakt
matematik. Det er fedt, at vi har mulighed for at favne det. Og så er der andre
elever, der har brug for, at går ind og
samle lidt mere op.
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Hvad lærer eleverne ved disse opgaver?
Grundbogen har meget fokus på de matematikfaglige emner – og ikke så meget fokus på de her kompetencer, som
er en vigtig del af faget. Vi ville gerne
have kompetence-tænkningen mere ind
i undervisningen. Her lærer eleverne at
anvende hjælpemidler og arbejde med
modellering og problemløsning. Det skal
de kunne til den mundtlige prøve.
Her skal eleverne bruge matematikken
til at løse et praktisk problem.
Hvordan tog eleverne imod opgaverne?
Eleverne løste opgaverne på vidt forskellige måder. Nogle startede med at tegne
linjer på kortet, andre greb det anderledes an. Vi fortalte dem ikke, hvad
for noget matematik, de skulle bruge.
Vi gav dem opgaven – og så fandt de
selv måder til at løse opgaven. Nogle
grupper skulle lige have lidt guidning og
samtaler med læreren om, hvordan de
kunne starte på opgaven.
Hvad er fordelen ved at være to mate
matiklærere i klassen?
Netop arbejdet med mundtlig matematik og de mere åbne, undersøgende
opgaver er godt at lave, når vi er to
matematiklærere i klassen.

Interview med Thomas
klasselærer og matematik
lærer på 6. og 7. årgang
I har indført nogle ugentlige trænings
opgaver på årgangen – kan du fortælle
lidt mere?
Det er en god måde at starte timen på,
hvis man for eksempel har en dobbeltlektion. Det kan være 15-30 opgaver i
et kendt emne fx brøker uden brug af
lommeregner og chromebook.
Hvordan har eleverne taget imod det?
De har taget mega-positivt imod det.
Alle elsker at forholde sig til noget helt
konkret. De kommer selv op og efterspørge det: Kan vi ikke gøre det igen?
Der er fuldstændig ro i klassen, når de
laver disse opgaver. Det er fordi, de fordyber sig. De laver ikke alt mulig andet.
Computeren er lukket, for det er uden
hjælpemidler.

Hvorfor indførte I det?
Lærerne og ledelsen kigger i resultaterne
fra klassekonferencerne og følger op
på dem. Her kan vi se, at eleverne lærer
mere, når vi holder de faglige emner ved
lige. Det rykker, når emnerne som brøker, division, minus, osv. holdes løbende
ved lige.
Hvordan differentierer I?
De er afsat 15 minutter. Så laver vi opgaverne i forskellig sværhedsgrad. Nogle
elever når alle opgaverne, andre når
nogle af opgaverne, men alle får trænet
emnet.

En gang om ugen er I to matematiklære
re i klassen – hvad bruger I det til?
Fordelen er, at vi kan nå bredere rundt.
Det sidder altid nogle elever i en klasse,
som har brug for en meget tæt en-tilen-hjælp.
Vi kan også bruge timen til at lave åbne
opgaver, som Robin og Brian har gjort,
hvor hver lærer har en eller to stationer.

Måske har de lært en metode til gange i
sidste uge. Hvordan var det nu lige man
gør dette uden lommeregner. De får
trænet det og holdt det ved lige.
Robin

Brian

Thomas

Pindsvinedag i 1.B
1.B har arbejdet med pindsvin. Jeg var på besøg i klassen og
har interviewet et par af eleverne.
Hvad har lavet i dag i 1.B?
Vi har lavet pindsvin. Det er faktisk dem, vi står med her.
Hvordan gjorde I?
Vi skulle forme noget ler og putte nogle tændstikker i. Men
inden man puttede tændstikker i, så skulle man vaske sine
hænder – og inden man puttede øjne på. Ellers bliver det helt
leret.

Victor og Ella 1.B

Har I givet jeres pindsvin et navn?
Nej – det måtte man selv bestemme.
Har I lært noget i dag?
Vi har lært, at pindsvin godt kan lide orme og kartofler og
snegle. De kan bo ude i haven. Og de går i vinterhi. Vi har
også lært en ny pindsvinesang. Vi skiftedes til at læse højt og
finde rim. Vi talte om, hvad ordene betyder fx slank og rank.
Rank det er det der med ryggen, når den er helt lige.
Hvad skal I lave nu?
Vi skal ind i klassen igen for at lave vores egen pindsvinebog.

1.B arbejder med pindsvinebogen
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Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt
FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING
Tlf. 2119 4026
Mail: ann@fuglsanggaard.com
www.fuglsanggaard.dk
CVR. 33896204

Trige Fitness

Bjørnetidende
Vi holdt julefrokost på Bjørnshøj

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP
Et mindre fitnesscenter drevet af lokale
for de lokale
TRÆNINGSMULIGHEDER OG PRISER
Abonnement inkl. hold på BS-aftale
FRI TRÆNING 5:00-23:00

kr. 199

FORMIDDAG 5:00-14:00

kr. 169

KLIPPEKORT 10 gange (inkl. alle hold) 5:00-23:00
Engangspris kontant eller Mobilepay

kr. 410

FAMILIEMEDLEMSSKAB
Nr. 2 fra samme husstand får kr. 50 i rabat, medlem nr. 3 og
der udover får kr. 100 i rabat. Det forudsætter at der betales på
samme BS-aftale.
INDMELDELSE sker ved henvendelse via mail:
kontakt@trigefitness.dk
Se mere på www.trigefitness.dk eller følg os på Facebook.

Tirsdag den 14/12 afholdt vi julefrokost
i Tårnet på Bjørnshøj, med musikalsk
underholdning ved Palle Puma, som
sang Otto Brandenburg og Kurt Frimodt
på el-piano den første times tid.

af caféen. Selvfølgelig var der også
mandelgaver, faktisk hele 4 af slagsen i
hver sin skål. Det lykkedes ikke at finde
den fjerde mandel, så den sidste gave
gik i bankopuljen.

Der var lækkert brød med koldt og lunt
pålæg af den gængse slags til anledningen, og vi sluttede maden af med en
gang risalamande. Al mad blev leveret

Det var en rigtig god eftermiddag, og
det var godt, for de andre arrange
menter måtte aflyses på grund af
smittesituationen. Det var Nytårsparolen

den 31/12, hvor vi skulle have hilst på
hinanden og ønsket godt nytår. Og så
Dronning Margrethes 50-års jubilæum
den14/1, hvor der var bestilt snacks,
bobler og musik til. Men vi tænker, at
når Dronningen selv udskyder fejringen
til september, så må vi også hellere gøre
det. Så er der noget at se frem til senere
på året.

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

87 13 29 00

Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

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

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

Bjørnshøj – Caféen

08.00 – 14.00

51 71 54 67 Charlotte

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

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.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisor . cvr 3714 2042
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Formand Tove Eriksen
Tlf. 22 71 97 94
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk

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

Skriver Nethe Thomsen
Tlf. 27 14 78 05
e-mail: ammestuevej@hotmail.com
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

Trigeparken
TRIGEPARKEN AFDELING 19 (TRIGE CENTERVEJ)
Bestyrelsesmøde 1. tirsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervej 26A fra kl. 18.00.
Åben træffetid for beboere fra kl. 18.00-18.30. (Steffen træffes på hverdage mellem kl. 17 og 19).
BESTYRELSEN
Formand Steffen Søgaard
Ann Szczurbak
Simon Warming
Thomas Storgaard
Ibrahim Eid

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

69 30 77 07
26 63 44 53
22 40 52 20
21 51 88 25
28 86 73 98

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

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

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

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

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

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

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

86 23 16 14

50 25 24 80

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

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

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

Klubber og aktiviteter
Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

STUDIECAFÉ FOR UNGDOMSOG VIDEREUDDANNELSE
Ifrah Abdirahman
41 85 46 21

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen
MANDEMAD
Flemming Thorbek
22
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40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40
FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

29 47 96 82

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

50 33 17 07

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

goring.dk
ren

www.lone-

BILLARD
Frank Richard Hansen
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ST70 BESTYRELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

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

UNDERSKREVET!

SOLGT PÅ 26 DAGE!

SOLGT I KARTOTEK!

Trige Møllevej 100

Trige Møllevej 106

Søhøjparken 20A

SOLGT I KARTOTEK!

SOLGT PÅ 12 DAGE!

SOLGT TIL PRISEN!

Søhøjparken 20B

Søhøjparken 6B

Bærmosehøjen 14

Salget går godt i
Spørring og Trige.
Gartnerparken 8, Trige

Skal vi også sætte solgt ved din bolig?

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

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

Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 86 24 51 00 · tilst@danbolig.dk
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Pg Have- og Anlægspleje

Plakatsøjlen

Anlægsgartner Peter Grauert

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

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

Tlf.: 20 73 45 45
E-mail: p.grauert@gmail.com

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

14.02.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

21.02.

kl.10-12

Tøjsalg v/Jytte Nygaard

Café Bjørnshøj

27.02.		

Fastelavn aflyst

Trige forsamlingshus

Bankospil

28.02.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

11.03.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19.00.

15.-17.03. 	 Kl.11.30-12.30

Billetsalg til Påskefrokost

Café Bjørnshøj

24.03.

Årsmøde i Lokalrådet

Tårnet, Bjørnshøj

Anlæg og vedligehold af grønne arealer siden 1998

Hjertevarme billeder

Kl.10.30

		

For ALLE interesserede i frivilligt arbejde i lokalområdet

28.03.

Kl.19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

29.03.

Kl.12.30

Påskefrokost

Tårnet, Bjørnshøj

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547
TEKST OG FOTO: TRIGE-ØLSTED LOKALHISTORISKE ARKIV/TRIGE MENIGHEDSRÅD

Slægtshistorie

Inge Lynggaard Hansen

En aften med Svend Erik Christiansen
Torsdag den 10. marts kl.19.00 i Trige Sognegård
Har du set ”Sporløs” eller ”Forsvundne
arvinger” har du sikkert nogle spørgsmål
til en ”arkiv nørd”.

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
26
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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

Hvordan finder jeg rundt i kirkebøgerne?
Hvad kan jeg finde i de gamle kirke
bøger? Hvordan finder jeg glemte/
hemmelige historier om familie? Kirke
bøgernes historie og udformning.
Det er nogle af de spørgsmål du kan få
svar på i aftenens foredrag.
Svend Erik Christiansen underviser på
aftenskoler i slægtsforskning og tydning
af gotisk skrift.
Søg inspiration i bøger om slægts
historie, som er udstillet på Trige bibliotek. I pausen serveres en let forfriskning.
Alle er velkommen.
Se også omtalen i Sognebladet.
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