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

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

UDVALGSMEDLEM
Thorsten Ericson
Trige Centervej 50
Trige
Tlf.: 86 23 20 23

UDVALGSMEDLEM
Peter Finnemann Viuff
Lergravvej 2A
Trige
Tlf.: 41 66 15 08

Dette nummer
omdeles 26. maj 2017.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 12. august 2017.
Deadline for tekst
og annoncer er den
14. juli 2017.

Indsend materiale til denne mail: treklang@yahoo.dk
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NYTTIGE OPLYSNINGER

REDAKTØREN SKRIVER

Så er det sommer!

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

Posthus

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

I denne sommerudgave af Treklang bringer vi forskeligt læsestof og mange
farverige billeder. Børnekulturfestivalen var endnu en gang en fantastisk og
oplevelsesrig begivenhed for mange børn i Trige, Ølsted og Spørring. ’Vores Trige
– en mangfoldighed af sprog og kultur’ var årets tema. Det var en uge fyldt med
spændende og underholdende aktiviteter. Der var både Cirkus Big, Det store
Kemishow, som vi kender fra Danmark har talent og Ole Gas som ligner Kim Larsen
og spiller og lyder som ham. Borgmesteren Jacob Bundsgaard kiggede også forbi.
Inge har interviewet mig i forbindelse med udgivelsen af min anden digtsamling
”Tavshedens tumult”. Her får du indsigt i mine skriverier og hvordan mit møde
med H.C. Andersens sprog – som er mit fjerde fremmedsprog – udviklede sig til
et vidunderligt og betagende eventyr.
Gymnastikopvisningen i Trigehallen var igen en stor succes. Alle foreningens
forskellige børne- og ungehold fra 2-14 år har vist, hvad de har arbejdet med
i løbet af vintersæsonen. I år kom Lystrup IFs showhold forbi og krydrede showet
med forrygende numre.
Trige Dart har opnået et imponerende resultat i år. Holdet har spillet sig op til
1. division. Oprykningen var yderst velfortjent taget i betragtning af spillernes
præstationer. Målsætningen er at blive i 1. division.
Bjørnshøj lokalcentret bugner med aktiviteter og fællesskaber. Her får du
overblik over nogle af de mange aktiviteter der findes på centret. Der er både
porcelænsmalerholdet, billardholdet, strikkecaféen, mandagstræf, bankodage,
en månedlig gudstjeneste og gymnastik.

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

To kommende festlige arrangementer afholdes i juni måned. Der er halfest den
10. juni i Trigehallen og Sankt Hans aften foran beboerhuset Oasen fredag den
23. juni. I år holder Gitte Mouritzen båltale og heksen sendes af sted mod Bloksbjerg
fra Trigeparken. Så er sommerstemningen for alvor skudt i gang.
Rigtig god sommerferie!
Kamal Ahmane, redaktør
Fotos: Inge Lynggaard Hansen

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Henriette Wedel Nielsen
Mail: henriettehelhedsplan@gmail.com

Layout og foto
www.lynggaardhansen.dk
www.lynggaardhansenfoto.dk
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg
Oplag: 2.400

Henny Hansen
Mail: heh@privat.tele.dk

FLEMMING SØRENSEN A/S
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Redaktion
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Tlf.: 41 81 82 27
Mail: treklang@yahoo.dk

Peter Koberg
Mail: peterkoberg@gmail.com
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk

Forsidefoto
Kamal Ahmane
www.lynggaardhansenfoto.dk
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BIBLIOTEKET / TRIGE – ØLSTED – FÆLLESRÅD

WWW.TRIGE.DK

TEKST: MADS HJORTNÆS · HJMA@AARHUS.DK

Det sker på biblioteket

www.aakb.dk/trige

Biblioteket holder sommerferielukket
Lige som tidligere år er Trige Kombi-bibliotek
sommerferielukket i en periode. I år er det fra mandag
den 3. juli til og med søndag den 30. juli. Men fortvivl
ikke – som tidligere år bliver lånetiden ekstra lang hen
over sommeren, så du kan roligt låne nogle store stakke
bøger med hjem. Og hvis du ikke lige gider det, så kan
du låne masser af bøger på eReolen. Du bruger bare dit

personnummer og din 5cifrede kode. Hvis du trænger til at
få opfrisket dit udenlandske, kan du finde masser af bøger,
på engelsk, tysk, fransk og spansk på eReolenGlobal.
Børnene kan med fordel bruge eReolenGO. For alle 3 sites
gælder det, at der findes både lydbøger og e-bøger.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisionsfirma . cvr 3714 2042

Vi ønsker jer alle god læselyst og god sommer.

TRIGE – ØLSTED – FÆLLESRÅD

Forskønning
En stor tak til AB Mølleparken 1 for
plantning af de blomsterløg de fik tildelt
sidste år. Det ser rigtig smukt ud langs
Vestermøllevej. Alle må passe godt på
dem, så de kan blomstre år efter år ligesom dem der er plantet på det grønne
areal ved Smedebroen.

Byfornyelse
Ja, så er der igen kommet et nyt
gadenavn i Trige, Rødlervænget, og
området har alle de installationer
der nu skal til for at forsyne et hus,
el, vand, varme, ja, der er endda
også gadebelysning. Vænget, der
har udkørsel til Lergravvej mod syd,
er nu klar til salg og der er plads
til 4 parcelhuse. Umiddelbart bag
Rødlervænget ligger Blålervænget også
med udkørsel til Lergravvej, men mod
vest.
Byggemodningen er sket i forbindelse
med etablering af det længe ventede
fortov langs Lergravvej, så det er nu
muligt at komme fra Parallelvej til
Smedebroen uden at sætte liv og
lemmer på spil, det få områderne til at
hænge sammen på en bymæssig måde.
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Hjertevarme billeder

Også ved Bærmosehøjen sker der noget.
Der er gang i byggeri af rækkehuse på
Pilehegnet – ja endnu et nyt navn – ikke
noget vi ved så forfærdelig meget om,
men det kan vi så vende tilbage til, når
det er kommet så langt, at vi kan se
hvad det i virkeligheden er, eller bliver.
Kloaksepareringen skrider også frem
med alle de ulemper det medfører.
Periodevis lukning af vand
i eet område p.g.a. brud
på vandledning og afbrudt
varmeforsyning p.g.a. brud på
varmeforsyningen i et andet
område og så afspærring af
først den ene vej og så den
anden vej, så man aldrig rigtig
kan vide, om man overhovedet
kan komme hjem til sit hus.
Det medfører parkering rundt
omkring, hvor man nu bedst kan
komme af med køretøjet, jo der
sker virkelig noget i Trige i år. Det
må være en trøst, at det kun er en
overgang og at det trods alt også har
en ”vis underholdningsværdi”.

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

nget
æ
v
r
e
Rødl

Kloaks
epareri
ngen

Trige Tømrerog Snedkerforretning

• Døre og vinduer
efter mål

v. Søren Peter Krei
Bærmosehøjen 32
8380 Trige

• Glasarbejde

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33
Fax: 86 23 21 03

• Fosikringsskader
• I øvrigt alt
inden for faget
• Fast pris
Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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KAMAL AHMANE

KAMAL AHMANE
TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Tavshedens tumult

Kamals digtsamling

Kamal Ahmanes anden digtsamling
”Tavshedens tumult” udkom den 19. maj
hos forlaget Snepryd.

I Treklang redaktionen er vi naturligvis temmelig stolte af,
at vores redaktør har skrevet en digtsamling og har i den
anledning bedt Kamal Ahmane tage sin egen medicin:
et mini interview om tankerne bag skriveprocessen.

Her er forlagets beskrivelse: Kamal
Ahmane er en modig mand. I digtsamlingen kommer han ind på hele to
meget omstridte og sårbare emner: For
det første en kritik af islamismen og
dens foregangsmænd, og for det andet
spørgsmålet om, hvad danskhed er, og
hvornår man med rette kalde sig dansk.
Uanset hvad der sker ude i verden, forbeholder Kamal Ahmane sig digterens
ret til at udtrykke sig frit.
Den skarpspidsede pen er Kamals våben,
og han er ikke bange for at bruge det.
Han forbeholder sig retten til at skrive
om de emner, der optager ham, uanset
hvor følsomme og tabubelagte, de
måtte være.
Og han er en mand, der har set lidt af
hvert. Han har selv erfaret, hvordan radikale islamister truer freden i store dele af
verden, samt hvordan det er at emigrere
til et nyt land og kæmpe for at opnå
accept som dansk statsborger og individ.

Kamal Ahmane er
algeriskfødt og opvokset
i Kabylien, men flyttede
i 2003 til Danmark.
Siden da har han gjort
sig bemærket som alt fra
islamkritisk avisskribent
og journalist til lyriker.
Han debuterede som
digter i 2008 med
digtsamlingen ’Bindeled,” som kredser om de
samme emner som ’Tavshedens tumult’. Kamal
byder ind med masser af
samfundsrelevante tanker
og mange interessante
refleksioner over, hvad
det vil sige at være dansk,
og hvad man forventes
at have viden om, før
man får sit eftertragtede
rødbedefarvede pas.
Digtsamlingen kan købes her:
Forlaget hedder Snepryd og bogen kan
købes fra forlagets hjemmeside eller boghandlere
(Saxo, Boreolen og mange andre). Man kan spørge
efter dette nummer: ISBN 978-87-93377-12-7.

ERIK KOLD JENSEN A/S
ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

Østermøllevej 3
8380 Trige

Telefon. 20 48 25 07
Mail. erik.kold@erikkold.dk
www.erikkold.dk
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Anlæg af haver
Belægning
Pleje og vedligeholdelse
Træfældning og beskæring
Glatførebekæmpelse
...........................

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

Skriver du først på fransk eller
tænker du så smukke ord på dansk?
Min baggrund som fransklærer og
journalist for diverse fransksprogede
aviser i Algeriet har utvivlsomt sat sit
præg på mine skriverier på dansk. Mit
møde med H.C. Andersens sprog var
et vidunderligt og betagende eventyr.
Det var en fantastisk rejse ind i sprogets
fascinerende univers, som jeg var motiveret og nysgerrig efter at udforske. Det
tog sin begyndelse i 2003 da jeg kom til
Danmark. Jeg fik smag for digtningen
efter blot et år på Sprogskolen i Aarhus og senere via Net Dansk. Jeg lærte
dansk i en fart, men jeg må indrømme,
at det var en svær ”øvelse” at begå et
digt, især på et sprog, som er mit fjerde
fremmedsprog. Mit allerførste digt på
dansk ”Ja til livet”, som var en hyldest
til min ældste datter har jeg skrevet i
løbet af ti minutter. Det var i forbindelse
med en opgaveaflevering. Efterfølgende
opfordrede min lærer mig til at sende
mine digte til et sted, hvor jeg kan få
respons, og det gjorde jeg. Siden har jeg
altid skrevet alle de tanker, der rumsterer
rundt i mit hoved på dansk. Den eneste
bog jeg har skrevet på fransk sammen
med en kammerat blev først udgivet i
Frankrig i 2009, selvom vi blev færdige
med den i 1999. Det var svært at udgive
bøger i Algeriet, især hvis indholdet retter kritik mod regimet eller islamisterne.
Der er forresten rigtig mange franske
ord i det danske sprog og det er jeg
meget glad for.
Hvilke sprogbarrierer er de største,
når man skal formulere sig på et
andet sprog?
Jeg har ikke oplevet at min interaktion
med etniske danskere besværliggøres på
grund af mangel på sprogfærdigheder.
Det var selvfølgelig en stor fordel for
mig, at jeg har tilegnet mig fire fremmedsprog. Det vil sige i alt fem sprog
– berbisk, fransk, engelsk, arabisk og
dansk – griber ind i min verden, og jeg
færdes hjemmevandt i det sidstnævnte.
Dejligt at se hvordan alle disse sprog i al
deres forskellighed var med til at forme

mig som sproglærer, forfatter og sidst
men ikke mindst som menneske. Dansk
er det sprog som har sat mine ord frie.
Der er meget charme i at formulere
sig på et fremmedsprog, selvom der er
risiko for at ”udstille” sine ”svagheder”.
Men det er en fantastisk måde at sige:
Jeg har lært og lærer stadig dansk, det
er det, jeg kan og jeg er stolt af det.
Vi lærer alle sammen af vores fejl og
vi bliver kun bedre og klogere af dem.
Jeg har knoklet rigtig meget for den
her digtsamling, og jeg har heldigvis
haft et meget professionelt samarbejde
med mit forlag. Jeg har personligt ikke
oplevet nogen form for sprogbarrierer,
når jeg skriver digte, men jeg bruger
meget tid på det, jeg skriver. Det skal
helst finpudses og omformuleres på
den bedste mulige måde. Jeg synes i
øvrigt, at det at man taler flere sprog
kan gøre formuleringerne endnu bedre
og i visse tilfælde ”opfinder” man en hel
smagefuld cocktail af neologismer som
stammer fra de øvrige sprog.
Er der nogle emner, der falder dig
nemmere at skrive om end andre?
De emner jeg brænder for er alt det, der
rører sig i mit liv, alt det jeg har oplevet
i min barndom og ungdomsårene i mit
hjemland, alt det jeg oplever i Danmark,
alle de aktuelle emner – integration,
danskhed, islamisme og ekstremisme der bliver bragt i medierne og hele tiden
har været genstande for ilter debat.
Tavshedens tumult er en digtsamling,
som ikke vil falde i salafisternes eller
højre-ekstremisternes smag. Men jeg
skriver ikke for at behage eller mishage
nogen. Jeg adlyder kun mine strofer.
Emnerne indleder samfundsrelaterede
refleksioner og det er op til læseren at
vurdere.
Hvilke læsere/modtagere vil du
gerne have til dine budskaber?
Den samme målgruppe når jeg skriver
et debatindlæg i Politiken eller Kristeligt
Dagblad. Alle dem der interesserer sig
for det der sker i Danmark og i verden.
Man kan også kalde min poesi politisk

poesi. Det kan jeg godt lide. Men prioriteten i forhold til dette engagement
er først og fremmest til menneskets
værdighed.
Hvad inspirerer dig til at skrive?
Alt kan inspirere mig. Et ord, et billede,
et menneske, en hændelse, en begivenhed… Jeg digter om hjemløse og dem,
som er på de vilde vover. Jeg skriver om
de grusomme mennesker der myrder og
dem der spiller samfundets hyrder. Jeg
tilhører krigens fjender, hædrer kærligheden, som man finder og beundrer
naturen og bjergenes tinder. Jeg nyder
kærligheden til mine døtre og viv og
følger debatemner og politiske kiv.
Poesien sænker mørket, øger lyset og
parrer min sjæl til universet. Jeg elsker
mine digte for hver især, for rim har jeg
åbenbart flair og digtningen er ligesom
hjertets skær.
Får du meget respons på dine holdninger (gode såvel som dårlige)?
Jeg har indtil videre kun fået positiv
respons på mine debatindlæg, som
jeg indimellem krydrer med poetiske
godbidder fra mine to digtsamlinger.
Mit allerførste indlæg ”Kære imam, køb
dig dog en enkelt billet væk herfra”
blev bragt i Politiken sidste år. Jeg har
fået masser af ros også fra nogle kendte
danskere.
Det samme gjaldt for mit brev til Martin
Henriksen i Politiken. Jeg glæder mig
virkelig til at læse anmeldelserne af
Tavshedens tumult.

Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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NYT FRA HELHEDSPLANEN

NYT FRA HELHEDSPLANEN

TEKST OG FOTO: HENRIETTE WEDEL NIELSEN – HENRIETTEHELHEDSPLAN@GMAIL.COM – TLF. 5269 8632

Trige Børnekulturfestival

Nyt fra Helhedsplanen Trigeparken
Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

Madskolen for børn fra 6-12 år
og deres forældre
Vi laver mad fra hele verden og lærer nye
retter at kende og har det superhyggeligt
samtidigt.

Sundhedscaféen
i Beboerhuset
Oasen
Trige Centervej 26A

Det er gratis og foregår i i køkkenet på
Bakkegårdskolen mandage i ulige uger
kl. 17.00-19.30.
Tilmeld jeres familie hos
Hacer på 4185 5240 eller hace@aarhus.dk

Lektier + Leg
Vi mødes i Beboerhuset Oasen hver onsdag kl. 15 -18.
Først og fremmest laver vi lektier, dernæst quizzer vi med ord og tal, hygger
med te, frugt og knækbrød, tegner, spiller spil og leger. Sidste gang før
sommerferien er onsdag d. 14. juni. Alle børn fra Trige er velkomne!

– et brag af en fest
Torsdag den 18. maj løb Trige Børnekulturfestival af stablen. Der var masser
af god stemning på pladsen, hvor der foregik lidt af hvert.

Grønlandsk
kaffemik
Kom til Kaffemik med
Kammak / Det grønlandske
hus i Beboerhuset Oasen.
Sæt tænderne i traditionelt
grønlandsk bagværk, læs avis på
grønlandsk og mød medarbejdere
fra Det grønlandske hus i Århus.
Kaffemik foregår samtidigt med
Mødestedet torsdag den 8. juni,
torsdag den 14. september og
torsdag den 14. december – alle
dage kl. 14.00-15.30.

Lige fra borgmester Jacob Bundsgaards
tale til børnene om fællesskab og hans
dans med Cirkus Bigs kanin til tonerne
af Gnags’ ’Vilde Kaniner henover et
romantisk bryllup med 8. årgang på
Bakkegårdskolen og sognepræst Peter
Viuff. Der var skønne danseoptrin med
både 3. årgang og Dhewiya og Cirkus
Big’ skøre assistent på alt for høje hæle
slog tryllekunstneren med en kæmpemæssig tryllestav. Det store Kemishow
blandede gasser, flødepulver og alt
muligt andet, så der opstod brag, skum,

ild og røg – slet ikke til at modstå.
Ole Gas gav den som Kim Larsen, som
nåede hvert hjørne af pladsen, mens der
var godt gang i boderne med armbånd,
dåsekast, mad og kage – og så var der
jo Palle Krabbes skibakke i ’gryden’ i
Trigeparken, som børnene i Trige er vilde
med. Det var en rigtig god dag, hvor alle
gik lidt mere solbeskinnede, varme og
glade hjem. Tak for i år!
Se mange flere fotos på borgerportalen
8380.dk!

Har du spørgsmål? Kontakt Søs
på sh@glhus.dk – 4016 4352
eller Sanne på sp@glhus.dk –
2048 1893.

Lektier + Leg er et samarbejde mellem Foreningen Grønlandske Børn,
Dansk Flygtningehjælp og Helhedsplanen Trigeparken
Har du spørgsmål? Kontakt Henriette på 5269 8632

Lektier + Leg for skolebørn hver onsdag kl. 15-18

Torsdage i lige uger
kl. 14.30-16.30
Du kan få dig en fortrolig sam
tale med sygeplejerske Mette om
din sundhed og trivsel, få tip om
aktiviteter i Trige, og du har også
mulighed for at få målt din kropsalder og blodtryk.
Vi ses.

8380.dk
Husk, at du altid kan finde informa
tion om hele paletten af Helhedsplanen Trigeparkens aktiviteter og
tilbud på borgerportalen 8380.dk.
10
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Mødestedet
Torsdag den 8. juni kl. 14 -16 er sidste gang inden sommerferien. Der er grønlandsk kaffemik på samme tid og masser af snak og hygge. Første gang i Mødestedet efter sommerferien er torsdag den 3. august. Vi mødes i Oasen kl. 14 og
tager på besøg i Moustafas have i Haveforeningen ’De Grønne Fingre’ lige her i
Trige. Alle er velkomne i Mødestedet – børn dog ifølge en voksen.

Bakkegårdskolens 3. årgang danser
for os alle midt på pladsen. Flot!
Sognepræst Peter Viuff har netop viet
to fra 8. årgang til ’bryllup’ midt på
pladsen – og der hørte selvfølgelig ris,
pindemadder, fotograf og et bortløbet
brudepar med til festen.

Borgmester Jacob Bundsgaard
opfordrer alle til at nyde dagen og
være med til at styrke fællesskabet
– for sådan får man en god by!

KÆMPE tryllenummer med Cirkus Big.

Har du spørgsmål? Kontakt Henriette på 5269 8632.

Vil du være med til fx at lave aktiviteter for børn i
Trige eller har du brug for hjælp til at komme igang
med at bruge Fritidspasset fra Aarhus Kommune??
Kontakt Hacer Özcelik på hace@aarhus.dk eller
4185 5240 :·)

Det Store Kemishow fra Aarhus Universitet har netop affyret en bordbombe
med forsøgsdyr (af stof!), og det bragte vild jubel med sig.
Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG

11

SKT. HANS I TRIGEPARKEN

MÆNDS MØDESTED
AF THOMAS W. HOLLEUFER

SANKT HANS AFTEN
I TRIGEPARKEN
FREDAG D. 23. JUNI 2017

KL. 19.00: FAKKELOPTOG BEGYNDER
VED OASEN

Mandeaften i Trige
Onsdag d. 17. maj var der mandeaften i Trige hos SemlerAgro på Randersvej med masser af traktorer og spændende oplæg. Det blev en dejlig og rar
aften med smil og grin. Tak til alle der mødte op og gjorde aftenen til en af
de lidt mere usædvanlige.

20 mænd mødte trods fodboldkamp op
til arrangementet, som blev afholdt på
værkstedet blandt de enorme traktorer.
Og ja, der blev sparket lidt dæk.

Henrik Andersen viste frem fra sit special
effect-univers.

CA. 19.30: VI TÆNDER BÅLET
CA. 19.45: BÅLTALE V/ GITTE MOURITZEN
KL. 20.00-01.00:LEVENDE MUSIK I OASEN

SemlerAgro på Randersvej havde fra
start stor velvilje til at lægge hus til
mandearrangement. Alt kørte som på
traktordæk. Stor tak til Jørn og Lars.

Tommy Møller Mæhlisen fortalte om
Mænds Mødesteder i Trige. Et lille fristed
med højt til loftet. Der må være flere
mænd i Trige og omegn, der kunne have
gavn af at komme i vores ’klub’.

God mad og
Mandesnak
Kom til Mandespisning kl. 18 i
Beboerhuset Oasen den sidste
onsdag i måneden.

DU KAN KØBE ØL, VAND, VIN, KAFFE,
KAGE, PØLSER OG BRØD
ALLE ER VELKOMNE!
MANGE HILSNER FRA AFDELING 19 + 20
12
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Alle mænd er velkomne til at
komme og svinge gryder og pander
til gavn for alle fremmødte.
Vi møder op med god appetit,
hjælpes ad med det hele og går
absolut mætte hjem.
Mad er godt!
Du møder bare op og har du
spørgsmål, så ring til Thomas,
Mænds Mødested, 4220 2062
eller Tommy på 2687 5212

Christian Hjort fortalte om sit eventyr i Nordnorge – 44 dage alene i vildmarken.
Der var masser af tid til små projekter, såsom at snitte en pibe og lave prøverygning
af forskellige slags tobak lavet af tørret lort fra klovbærende dyr omkring hans tipi,
nemlig kanin, hjort og elg. Her kan vi afsløre, at Elg var bedst!
Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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TRIGE LOKALT

Fællesskaber

ANNONCER

Trige dart spillede sig op
i 1. division
Trige dart er igen oppe i 1.division i boligforeningsdart. Holdet har trods
svingende præstationer vundet de vigtigste kampe, således at man før sidste
runde var sikret førstepladsen.
Tre medlemmer fra holdet stillede op til fotosession sammen med klubbens
sponsor Lars Christensen, Trige auto og Diesel.

Som annonceret i sidste nr. af Treklang,
var der den 25. april Fællesspisning i
Den japanske Have, og det var et tilløbsstykke. 257 personer deltog og fik en
rigtig god oplevelse. Efter velkomsten
fortalte TV-kokken Anne Hjernø om
menuen, der bestod af Lammeskank a
la Hjernø på Sydlandsk facon med cous
cous salat, dressing og hjemmebagt
brød, til vegetarer var der, Aubergine
med fyld af Tebstrup gedeost, varme
krydderier, valnødder og tørret frugt og
som dessert til alle, lun rabarbertærte.
			
Efter hovedretten fortalte Anne Hjernø
om det nyttige og hyggelige i det fællesskab, som måltiderne skaber. Hun øste
af sine erfaringer fra rejser rundt om i
verden, hvor fællesskabet omkring mad
skaber gode kontakter.
Da den lune rabarbertærte var fortæret,
underholdt Marie Frank med nogle af
hendes dejlige viser. Kl. 20 var det hele
forbi, og alle deltagere kunne drage
hjem mætte af mad og fælles oplevelser
med mennesker som de slet ikke kendte
i forvejen. Flere Trigeborgere havde også
fundet vej til denne event.
Det er ikke nu ikke fremmed for borgerne her. Hver 2. torsdag er der vinteren
igennem fællesspisning i beboerhuset
Oasen, hvor mellem 35 og 40 personer
sammen nyder et måltid veltilberedt
mad. Det koster 35 kr. hvis man vil have
dessert koster det 45 kr.
Det er rigtig hyggeligt og over maden
får man en god snak, og måske lidt
nyheder. Til jul er der fælles julefrokost,
til påske en god påskefrokost og ved
sæsonafslutningen en fælles buffet.
Ved disse arrangementer er det ualmindeligt at der møder mellem 50 og 60
personer op til et par hyggelige timer i
godt fællesskab.
14
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På billederne ses klubbens formand Simun Abrahamsen, den nuværende
klubmester Ole Nystrøm, samt holdlederen Erling Svendsen.
Holdet der spillede Trige dart op i 1.division er:
Jens Peter Johansen, Jørgen Rosenlund, Toni Christensen,
Ole Nystrøm, Simun Abrahamsen og Erling Svendsen.
Klubbens målsætning for 2017/18 er at blive i første division.

Foto: Kenneth Valentin Dupont

Trigeparkens Billard Klub
Nu Trige Billard Klub
Efter at klubben i 40 år har heddet Trigeparkens Billard Klub, har vi med et stort
flertal på generalforsamlingen vedtaget at klubben ændrer navn til Trige billard
klub.
Begrundelsen herfor: vi vil gerne signalere at vi ikke kun er en klub for Trige
parken, men er en åben klub for alle i Trige. Vi har i dag en del spiller som kører
langt for at spille billard i Trige, men fra selve Trige har vi få spiller, så du er
velkommen.
For det andet er det således, at når vi spiller i DDBU turneringer m.m., bliver vi
ofte opfattet som Trige billard, så på den måde var det nemt at skifte navn.
Billard er et århundredet gammel spil, men stadigvæk fantastisk og med stor
udfordring, vi holder et åbenhus søndag d.11. juni hvor man er meget velkommen, udover kan man altid kontakte et bestyrelses medlem hvis man vil prøve.

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.

Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN / BJØRNSHØJ LOKALCENTER

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN
Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Yvonne Nord Madsen, formand Trige Centervej 48
afd19@bf-ringgaarden.dk
Ernst Szczurbak
Trige Centervej 28		
Sari Ali
Trige Centervej 68
Simon Warming
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Bill Toft Sandberg
Trige Centervej 62		
Bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervej 26A.
Åben træffetid for beboere kl. 18.30-19.00

21 53 04 74
77 89 72 46
28 99 28 45
22 40 52 20
41 14 48 43

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)
Teddy Weinreich, formand
Louise Krarup
Bodil Nielsen
Poul Horn
Erling Svendsen

Trige Parkvej 27
Trige Parkvej 31
Trige Parkvej 5
Trige Parkvej 15
Trige Parkvej 39

afd20formand@trigeparken.dk
krarup.louise@gmail.com
bodilanielsen@gmail.com
poul.horn@hotmail.com
erling1956@gmail.com

86 23 03 69
86 29 87 28
86 23 06 05
30 40 08 90
20 89 86 88

Café Spisestuen holder sommerferie
Tak for det store fremmøde og på gensyn torsdag den 10. august. Vi starter op med aften
spisning kl. 17. Aftenens menu er Hamburgerryg med Gemüse + Rødgrød med Fløde.
Mange sommerhilsner fra Kirsten og Bodil

Bjørnshøj lokalcenter
Porcelæns
malerholdet

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Parkvej 27, kælderen.
Åben træffetid for beboere kl. 18.00-18.30

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)
afd. 19: Tonny Nielsen
Trige Centervej 26, gavlen 		
afd. 20: John Højsholt
Trige Parkvej 39, kld. 		

86 23 16 14
88 83 56 30

Strikkecaféen

Strikkecaféens deltagere samles om onsdagen fra kl. 9.30 til 11.30 i Caféen. Der er
fri adgang for alle ejere af strikkepinde, gode ideer og en snak om alle livets fornøjelige sider. Fredag d.24 kørte vi med Centerbussen på ”virksomhedsbesøg” hos:
Fru Paludan, Randersvej 502 8380 Trige - tlf. 30484976.

KLUBBER OG AKTIVITETER
BILLARD
Frank Richard Hansen

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

Hacer Özcelik

41 85 52 40

DUI - LEG OG VIRKE
Claus la Cour

30 64 25 82

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

PIGEKLUB
Helle L. Jørgensen

91 36 56 02

LEKTIECAFÉ FOR UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

BØRNEGRUPPE
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

HAVEFORENINGEN “DE GRØNNE FINGRE”
Helle Pedersen
40 94 76 77

KULTURKLUB
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

26 87 52 12

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

21 53 04 89

KVINDEKLUBBEN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

214961@via.dk

SUNDHEDSCAFÉEN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs

41 85 64 62

8380.DK
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Thomas W. Holleufer
MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou
LOMMEPENGEPROJEKT
Tom Tychsen
CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen
TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen
TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
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40 85 50 79
28 15 41 34
21 28 76 40

Billardholdet

Samlet til tirsdagsbillard fra kl.9 til
kl.11. Holdet er på nuværende tidspunkt fuldtalligt, men billardrummet er
tilgængeligt for interesserede. Kom og
mød holdet, få en snak med Spillerne.
Billardlokalet kan reserveres hos: Tove
Eriksen på tlf.8699 9794

Mandagstræf

Startede da adgangen til Centret blev
lukket i weekend´en. Beboerne savnede
samværet på disse dage og besluttede
så at lave et par timers samvær mandag
formiddag fra kl.10 til 12. Der snakkes,
synges sange og hygges om kaffebordet. Der laves enkelte udflugter ”ud i
det blå”. Alle er velkomne.

42 20 20 62

Bjørnshøjs
egen bus

Bankodage

91 36 56 02

Kører til Viby Torv hver den første
tirsdag i måneden

Hver tredje tirsdag i måneden.
Se opslagene på tavlen

Samles i det nye mødelokale fredage
kl.13. Holdet er for tiden på 3 damer.
Der er ikke nogen instruktør eller vej
leder mere, så der arbejdes på egen
hånd. Interesserede er velkomne til deltagelse, men skal være selvhjulpen mht.
materialer og helst have lidt erfaring.
Vores egen viden og gode ideer deler vi
gerne med interesserede. Materialer kan
f.eks. købes hos: Djursland Porcelæn,
Kolstrupvej 1, 8581 Nimtofte.

Første tirsdag i
måneden er der
gudstjeneste i
Tårnet

Denne gang Sognepræst Lone Hindø.
Det var en del af aktiviteterne i løbet
af ugen på Centret. Til oplysning for
eventuelle ”nye” interesserede deltagere
fra nabolaget, der måske lige pludselig
har fået plads i kalenderen til oplevelser
af nær og samvær. Tak til Jer alle, for de
venlige smil og store imødekommenhed
på min nysgerrige vej rundt. Måske
kunne nogen af Jer lave en lille historie
til ”Bjørnen” til glæde og opmuntring
for os alle sammen, gerne med et godt
grin til følge. Andre aktiviteter er nævnt
i listen på aktivitetssiden. Der er også 2
cykelhold uden tilknytning til Centret:
halv & helvilde, der suser rundt på deres
elmotorcykler et par gange om ugen.
Trige Seniorer er på 3. år godt i gang
med udflugter, efter en lidt sløj start.
Bl.a. har vi besøgt Højbjerg Maskinfabrik
hvor der laves lastbilkraner.
Børge
Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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ANNONCER

BJØRNSHØJ LOKALCENTER

”Vi prøver lige noget helt andet”
Dette var udgangspunktet for Britt
Rassings kunstudstilling på Bjørnshøj, som kan ses fra 4. maj - 30. juni.
Hun viser to sider af sin malerkunst: det
minutiøse fine naturalistiske arbejde
med konturer og lys og skygger i
motiverne, men også den side, hvor
hun hælder maling på, arbejder med
flydende farver, og ser, hvad der dukker
op på lærredet.
Hun har en alsidig kunst uddannelse bag
sig, både som uddannet kunsthistoriker,
men har også gået på kurser ved Aarhus
Kunstakademi. Her lærte hun at arbejde
videre med abstrakte former og farver
ud fra naturalistiske motiver.
Der var mødt ca. 30 interesserede op til
hendes fernisering, hvor hun lavede en
rundvisning, efter at alle havde nydt lidt
godt til ganen.

Caféen savner
DIG!
2 af de stabile køkkenhjælpere forlader
deres betroede post. En agter at emigrere til fjern adresse, en anden skal på
værksted til det store eftersyn.

Gymnastik på Bjørnshøj
Fredag formiddags gymnastikhold foreviget i ”Tårnet” ledet af Mette yderst
til højre på øverste billede. På nederste,
yderst til venstre iført vest og dagens
smil. Herrerne er på fra kl.8.30 til 9.30
Damerne fra kl.10.00 til kl. 11.00.

Det koster 300,- kr. årligt at deltage.
Beløbet dækker også deltagelse i
Linedanse og Yoga.

Derfor er der hårdt brug for frivillig
hjælp, hvis det høje serviceniveau med
hurtig ekspedition og med mad leveret
på bordene skal opretholdes.
En anden detalje Cafémutter skal så selv
løbe endnu hurtigere, med fare for både
at få stres og ondt i knæene, endelig til
sidst ikke gider at være med mere og
siger op.
Du vil være med til at skabe et dynamisk
team, som skaber en god stemning i
Caféen også kan håndtere en højrøstet
brokmås, med godt humør.
Der kommer dagligt mellem 8 og 20
gæster til middag, der skal laves smørrebrød osv. osv. forhør nærmere i Caféen.
Os allesammen

18

TREKLANG · Juni 2017, nummer 91

Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG

19

KFUM-SPEJDERNE SPØRRING TRIGE

ANNONCE

Åbent hus ved spejderne
den 20. april
Der stort frem møde og opbakning på trods af vejret,
som ikke helt var med os.
Vi startede med og syng som vi normalt gør til spejder,
derfra blev børn og forældre delt op i hold og sendt ud på et
påske løb, de skulle besøge alle påskens dage og høre lidt om
dem samt løs en lille opgave ved alle poster.
Efter løbet blev der leget med æg efter alle kunstens regler,
der blev pustet æg og malet på æg, der var også lidt æggekast
med og uden viskestykke.
Så som afslutning på en god aften, blev der lavet snobrød over bål.
Vi holder møder hver torsdag ude ved vandhullet, som
ligger på Erbækvej, vest for Randersvej. Ved vandhullet
har vi en skurvogn, som vi benytter til forskellige
aktiviteter, der kræver et bord og
en bænk. Derudover har vi en
bålplads nede ved søen,
som vi bruger til alle
aktiviteter der kræver
et godt bål.
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Til Hunde, Katte & fugle
Aut. Forhandler, kun kvalitetsprodukter

Besøg vores butik og spar!
Åben
t h
spej us hos
dern
e

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

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

Alle møderne er på Søndergården.
Se mere på
www.spejdernetrige.dk
eller kontakt os på e-mail
spejdernetrige@gmail.com

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

Åbent mandag og torsdag kl. 1600-1830
Pannerupvej 23 · 8520 Lystrup · Tlf. 86 22 80 10 / 22 62 83 21
info@smedebakken.com · www.smedebakken.com

Opstart efter sommerferien er torsdag den 17. august ved vandhullet
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BOKSNING

ST70 BADMINTON OG ST70 FODBOLD

Hvad skal vi ”GÅ TIL” i vores alder?
Jeg går til træning sammen med min
jævnaldrende nabo. Vi kan benytte vores
lokalcenters træningsfaciliteter for 250
kr, OM ÅRET, og da det ”værker” i både
ryg, nakke og knæ, er det ”godt for
os”, siger alle ”kloge hoveder”.
Så her i sidste uge, kom min nevø og
gav min nabo og jeg to biletter til en
boksekamp i Århus. Een af hans venner,
havde fået 4 biletter ”RINGSIDE”, så vi
skulle til at ”gå til boksning”. Ikke vi selv
skulle have handskerne på, men som
tilskuere.
Nu har sport jo aldrig været min store
persion og spids kompetence, men jeg
har da set et par boksekampe i mit liv,
og oplevelsen af ”SHOWET”, har altid
facineret mig. Vi ankom til Århus Arena
kl. 19. og blev vist ind på 1. række, af
en stor, bredskuldret kontrollør, med
armene hængene løst ud til siden, langt
fra kroppen, og med stift blik rettet
mod publikum. Den slags kontrollører
viste der sig at være mange af. Jeg talte

mindst 50, og jeg undrede mig over,
hvad alle disse ”vagtposter”, skulle
bruges til, og tænkte nærmest på en
slags ”terror-bekæmpere” – det hører
vi jo så meget om.
Vi sad der midt i showet, lige hvor alle
bokserne, kom forbi med kameramand
og hele molevitten, hver gang en ny
bokser skulle præsenteres. Nu kom vores
bredskuldrede kontrollør i aktion, med
at holde publikum på afstand, og flytte
ledningen til lys og kamera, så ingen
faldt omkuld.
Der kom mange til - råb under kampene, især til ”nummer pigerne”, som
var særdeles let påklædte. Det var ikke
tilråb for sarte sjæle: ”Karina, må vi se
dine patter!” - ”Jeg ved du har dem, jeg
har set dem før!” - og en noget beruset
tilskuer, råbter til den ande nummerpige:
”Det kan godt ske, du ser godt ud, men
kan du lave frikadeller?”

Efter at jeg havde hentet øl til mine
”kammerater” et par gange, var vi
nået til aftenens højde punkt. ”Europa
mesteren” skulle forsvare sin titel!
Nu var der kommet rigtig mange
publikummer, - et par tusind eller mere,
og stemningen var intens. Det var en
englænder, vores mand skulle op imod,
og de ca. 50 engelske fans, der var
mødt op, trak tæt på ringen – og de
mange kontrollører kom i aktion.
Da kampen blev stoppet i 4. omgang –
hvor vores mand havde fået en flænge
over øjenbrynene – blev englænderne
meget ophidsede, og alle kontrollører
blev sat ind. Nu forstod jeg, hvorfor der
var så mange.
Efter en del tumult, var det hele forbi,
og ”vores mand” beholdt sit europa
mesterskab, da englænderen ”ved
hændeligt uheld”, havde ”nikket en
skalle”! ”Nu går jeg også til noget!”
Peder

Dyrlægen
i Trige
Kirurgisk og medicinsk behandling af
hund, kat, marsvin og andre familiedyr

Konsultation efter aftale eller åben konsultation
mandag kl. 15-19, øvrige hverdage kl. 15-17
Dyrlæge Hanne Hallson . Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
22
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Klubmestre i badminton 2017
UNGDOM:
A - rækken:
Nr. 1: Mikkel Hartmann
Nr. 2: Nicolai Østergaard

B - rækken:
Nr. 1: Freja Andersen
Nr. 2: Susan Rostgaard

SENIOR:
Herre single:
Herre Double:
Mix Double:

Jan Kjær Hansen
Jan Kjær Hansen / Hans Andersen
Jan Kjær Hansen / Anne Dorthe Hagensen

Badminton træner søges
Da vores ungdomstræner gennem
de seneste 3 sæsoner desværre ikke
længere har tid til at træne vores unge
medlemmer, søger badmintonafdelingen
til den kommende sæson, med start
primo september, en evt. to personer
der sammen eller hver for sig vil stå for
afdelingens ungdomstræning.

Er det noget, du kunne tænke dig,
eller vil du høre mere om vore
forventninger, bedes du kontakte
Sanjiv Wimalanathan på
shawnpsw@gmail.com eller
formanden på telefon 26 16 09 40.
Badmintonudvalget

Træningen foregår:
Tirsdag kl. 17.00 – 18.30 og Torsdag kl. 17.00 – 18.30

Kom gratis til
fodboldkamp!
Vores U10 drenge er ofte ude for at
kæmpe for ST70’s farver, og de gør
det rigtig godt.
Til årets første udebanestævne i Hadbjerg i april vandt de blandt andet deres
første kamp med hele 3-0.
Anden kamp blev tæt, men endte
desværre med et snævert 2-3 nedelag.
Holdet kæmper altid alt hvad de kan
og gør det super flot.
Se evt. i lyskassen på stadion, hvornår
vores hold spiller hjemme næste gang
og kom forbi for at heppe på byens
hold. Det gælder selvfølgelig også
klubbens øvrige hold.
I år tager vi igen ingen entré for publikum, der støtter hjemmebaneholdet!
Kom og støt og se vores gode drenge
spille.

Træningstider sæsonen 2017 / 2018:
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

Første træningsdag er tirsdag den 5. september 2017 – Hvis vi får en træner til at
stå for ungdomsspillerne. Se evt. mere på ST70’s hjemmeside.
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk, eller ved kontakt til træneren.
Senior:

Tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Tirsdag kl. 20.00 – 21.00

Torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag kl. 20.00 – 21.00
/ Enkelte aflysninger vil forekomme pga. hjemmekampe

Første træningsdag er tirsdag den 15. august 2017
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk

Opråb til forældre i badmintonafdelingen
Torsdag d.20.4.2017 prøvede badmintonafdelingen at indkalde til et forældremøde, hvor fremtiden og muligheder
for Badminton Ungdom i ST70 skulle
tages op, da der til næste sæson er stor
sandsynlighed for, at badminton for
de unge ikke fortsætter. Vi var meget
skuffede, da ingen valgte at dukke op
og må derfor indse, at interessen for
at bevare Badminton Ungdom er ikke
eksisterende.

ST70 ser dog gerne, at man fortsat
har badminton som en aktivitet for de
unge, men det kræver en meget større
opbakning fra jer i lokalområdet, end
vi har oplevet hidtil. Skulle der være en
eller flere, der ligesom os gerne vil have,
at Badminton Ungdom kan fortsætte,
kan man tage fat i Sanjiv Wimalanathan,
og sammen kan vi måske finde ud af,
hvordan fremtiden skal se ud.
Badmintonbestyrelsen
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ST70 GYMNASTIK

ST70 BESTYRELSE

Vil du være med til at gøre en forskel i ST70 gymnastik?
Vil DU være med til at gøre aktiv indsat for dit barn og foreningen, så
er det NU !! du skal gribe chancen.
Vi er rigtige glade for den opbakning
vi igennem de sidste par år har opnået
på vores børnegymnastikhold i ST70
– og vi har i april afsluttet endnu en
dejlig sæson med en flot opvisning.
Nu er arbejdet med næste vinters
sæsonplan i gang – og vi kan allerede

nu se, at der bliver mangler, hvis der ikke
kommer flere instruktører/hjælpere til
Det drejer sig bla. om følgende hold:
- Mor/far og barn 2-4 år
- Gymnastik og Leg 4-6 år
- Spring 3-5 klasse
Det vil gøre os rigtig kede af det, hvis
vi i næste vintersæson ikke kan have
mulighed for, at dine og vores børn kan
gå til gymnastik i lokalområdet.

Trige hallen summer af forår fest og
farver til ST70 gymnastik opvisning
Søndag den 2.april, en af de få dage i
april hvor der var forår i luften udendørs,
men det var absolut også forårsfest og
farver i Trige hallen, hvor ST70 gymnastik afholdt deres afslutning for vintersæsonen. Dette er årets højdepunkt når
man er gymnast. Her får man mulighed
for at vise alle forældre, søskende,
bedsteforældre og alle andre, hvad man
har lært gennem sæsonen. Der var en
spændt og glad stemning fra starten og
for mange af gymnasterne var det første
gang, de deltog i en opvisning, hvor
de skulle lave gymnastik for så mange
mennesker på tilskuerpladserne.
Dagen startede med fælles indmarch
med alle forenings børnehold
og bagefter var mor/far barn holdet på
gulvet, og man kunne tydeligt at de
synes, det var sjovt at bevæge sig.
Gymnastik og Leg 4-5 år havde en
kæmpe faldskærm, hvor de gemte sig,
da de gik ind gulvet, bagefter blev de
sluppet løs først med løb og hop mm og
deres opvisning sluttede med kolbøtter
og forsøg på håndstand.
Gymnastik og Leg 5-6 år havde i år en
lille tøndebåndserie med og så var også

forskellige begynder spring.
I år har forening haft 2 springhold.
Et hold fra 0-2 kl. – det er blandet hold
med drenge og piger der viste en masse
vejrmøller, trampolinspring, spring over
hest. Det andet hold fra 3.- 4.klasse
–også et blandet hold – viste en sving
serie og bagefter saltoer, vejrmøller og
for øvelse til kraftspring.
Pigetons og Supergirls lavede fælles
opvisning, hvor holdene lavede fælles
serie og serier hver for sig. Det var den
samme opvisning de havde lavet i Vejlby
Risskov dog med en lille overraskelse,
hvor begge hold havde nået at få lavet
en lille serie mere end det de viste i
Aarhus.
Vores gæstehold fra Lystrup IF showhold
lavede nogle rigtig flotte måttespring
og trampolinspring samt flere forskellige
rytme serier.
ST70 gymnastik synes, at vi havde en
rigtig dejlig dag i hallen og vi vil gerne
takke alle gymnaster og tilskuer for
denne hyggelig dag i Trige hallen, samt
tak til dem der har bagt kage til dette
arrangement.

Derfor savner vi dig som instruktør/
hjælper til børnehold – og håber,
at du/I vil støtte vores alle sammens
idrætsforening i en fortsat udvikling.
Har du bare en lille smule interesse?
Måske er I et par stykker der gerne vil
have et af holdene sammen?
Så kontakt formand Olga Palm
på mail gymnastik@st70.dk
God sommer til alle!

ST70 bestyrelse
HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

FODBOLD
Jørgen Wallin Storm, formand
Morten Larsen, kasserer
Niels M. Svenstrup, trænerkon.
Per Hansen, materialer
Ole Carstensen, sekretær

30 27 75 45
29 86 11 79
25 58 61 53
30 57 15 43
21 41 32 77

Peter Vilkensvej 14, 8380 Trige
Peter Vilkensvej 7, 8380 Trige
Østervang 38, 8380 Trige
Trige Centervej 32, 2 tv, 8380 Trige
Bærmosehøjen 4, 8380 Trige

joergen.w.s@gmail.com
mltrans2011@gmail.com
dortenuller@mail.dk
per32tv@gmail.com
olecarstensen71@gmail.com

HÅNDBOLD
Lars Bunch, formand
Karina M. Kristensen kasserer/kiosk
Lorena d. C. Henriksen, sekretær/kiosk
Hans Henrik Warming, Turnering
Anders M. V. Nielsen
Thomas Petersen, materiale

51 57 26 33
22 40 05 73
25 62 56 35
40 83 49 23
61 30 42 01
30 22 89 89

Vestermøllevej 278, 8380 Trige
Pannerupvej 3, 8380 Trige
Bærmosehøjen 49, 8380 Trige
Østermøllevej 7, 8380 Trige
Bærmosehøjen 45, 8380 Trige
Trige Møllevej 82, 8380 Trige

lars@4esser.dk
karinaandersen1973@gmail.com
nadelca@gmail.com
warming@pc.dk
anders_martin_nielsen@hotmail.com
tp@linktek.dk

BADMINTON
Klaus Jensen, formand
Inge Pedersen
Christian Skonning, senior
Sanjiv Wimalanathan, ungdom

26 16 09 40
86 98 91 89
32 12 17 81
60 60 32 63

Vestermøllevej 266, 8380 Trige
Sognevejen 5, 8380 Trige
Gl. landevej 67, 8380 Trige
Falstersgade 6, 1tv., 8000 Aarhus C

GYMNASTIK
Olga Palm, formand
Klaus Juhl Jensen, næstformand
Bente Gregersen, kasserer

61 71 89 36		
87 46 67 82
24 60 01 18 / 86 23 13 68

ØVRIG BESTYRELSE
Dorthe S. Sørensen
Dorrit Rasmussen
Marianne Sørensen

41 14 41 25
28 51 12 14
42 25 68 40

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

87 13 63 00		
bak@mbu.aarhus.dk
87 13 63 11 Træffes på skolen mandag – fredag

gymnastik@st70.dk

Gartnerparken 8, 8380 Trige

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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ANNONCER

PLAKATSØJLEN / BANKO /HALFEST

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i juni, juli og august

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Dato		

Tid

Aktivitet

Sted

Arrangør

21.6.		

14.00

Åbent Hus

Trige Centervej 64 Kld.

Trige Billard

HUSK du kan få dine arrangementer
i aktivitetskalenderen uden beregning.
Kontakt treklang@yahoo.dk

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
www.trigeparkensbillardklub.dk
Trige Centervej 64, kld.

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

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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Bankoholdet
takker for denne sæson!

Vi starter igen d. 6. september kl. 19:00
Vi takker Jytte Bjerregaard og
Dit BUSSELSKAB for gevinster til julebanko.

Trige Auto & Diesel

Frit valg af værksted
- også under garantien

OBS: Vi har fået nyt telefonnummer i Forsamlingshuset: 7175 9475

Bankoholdet

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.

Husk
der er halfest
den 10. juni
Køb din billet på enkelbillet.dk
Vi havde det rigtigt sjovt sidste år,
og det får vi også i år!

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