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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 down
loadet 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 12. august 2017.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 21. oktober 2017.
Deadline for tekst
og annoncer er den
15. september 2017.

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

REDAKTØREN SKRIVER

Sommeren er over os

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

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70
Yderligere oplysning om leje på tlf. 21 53 04 89
Træffes 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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Helhedsplanen Trigeparken fejrede sin 3-års fødselsdag i juni. Den blev flot
markeret med en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der blev budt på kaffe og
kanelkage. Helhedsplanens 4. sæson er dermed skudt i gang. Her i Treklang vil I
altid kunne følge med i de forskellige aktiviteter, arrangementer og initiativer, som
Helhedsplanen sætter i værk og samarbejder omkring.
Revy-holdet bestående af lokale amatørskuespillere og musikere sætter Triges
sjoveste og underholdende revy op. Den gode revy-stemning er altid garanteret
takket være humoristiske sange og sketches. Trigerevy har eksisteret i 27 år. I år har
revyen atter spottet det globale og det lokale perspektiv – igen med stor succes.
Den er både morsom, musikalsk og satirisk.
Bakkegårdskolens 4.a har deltaget i et trivselsforløb i samarbejde med Move Aarhus.
Det var et anderledes og udbytterigt forløb med samarbejdsøvelser, som styrkede
deres fællesskab samt deres evner til at støtte og anerkende hinanden.
Trige Kombi-bibliotek har i samarbejde med daginstitutioner og dagplejer inviteret
Skrallebang bestående af to garvede musikere: Nana Kirkegaard og Søren Jensen.
De har begge to stor erfaring indenfor undervisning. De spiller aktive koncerter for
børn og deres voksne, og sangene er inddragende og sjove. Sprallebang arbejder
især med eventyr og børnebøger og formidler det gennem sange, bevægelser og
leg. Arrangementet løber af stablen den 14. september kl. 9.30 i gymnastiksalen
på Bakkegårdsskolen. Børnene vil have mulighed for at synge med, bevæge sig til
rytmerne og dramatisere en række kendte historier, som de har lært i børnehaven
eller skolen.
Referatet af repræsentantskabsmødet er værd at læse. Der er relevante informa
tioner om lokalområdets udvikling. Bakkegårdskolen skal for eksempel snart
renoveres for at give plads til, at fritidsklubben og SFO-klubben kan være på skolen
i stedet for i eksterne lejemål. Forventet projektopstart september 2017 og med en
forventet afslutning august 2018. Det er rigtig godt for Bakkegårdskolen.
Kamal Ahmane
Fotos: Inge Lynggaard Hansen

Kamal Ahmane, redaktør
Redaktion
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Tlf.: 41 81 82 27
Mail: treklang@yahoo.dk
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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Vi har indtil nu haft et køligt, trist og ustabilt sommervejr. Man savner virkelig at
mærke sommeren på ens krop. Jeg håber, at I alligevel har haft en god sommerferie
på trods af silende regn. Lad os krydse fingre for, at augustmåned bliver lidt mere
sommerlig.

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

Forsidefoto
Grøftekant i Trige
www.lynggaardhansenfoto.dk
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

WWW.TRIGE.DK

Det sker på Trige Kombi-bibliotek
www.aakb.dk/trige

Arrangementer efterår 2017
Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisionsfirma . cvr 3714 2042

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Små Synger Sammen
Torsdag den 14. september kl. 9.30 i Gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen
Børn fra områdets daginstitutioner og dagplejer mødes til denne årlige begivenhed. I år synger vi sammen med Skrallebang.

Loppemarked

Bogcafé

Lørdag den 23. september kl. 12-14 på Biblioteket

Mandag den 25. sep. kl. 16-17, biblioteket

Vil du have en gratis stand, skal du tilmelde dig på
aakb.dk/trige Ellers møder du bare op og gør et kup.

Biblioteksformidler Karina Høyer fra Risskov
Bibliotek giver gode forslag til efterårets læsning.
Tilmelding på biblioteket eller aakb.dk/trige

Hæklecafé

Spids ørerne

Torsdag den 5. oktober kl. 16-18

Sprogleg for 5-6-årige v. Anne Marie Jensen.
Mandag den 9. oktober kl. 10

Har du styr på maskerne? Hvis ikke kan du få hjælp af
Lissi Klüver. Hun guider os igennem junglen af luftmasker,
fastmasker og stangmasker. Inden du går hjem kl. 18, er du
startet på et lille projekt, måske en karklud eller håndklæde.
Du skal medbringe et nøgle bomuldsgarn og en hæklenål nr. 3.
Tilmelding på aakb.dk/trige

Vi skal lege med sproget, rime og remse, bevæge
os og lytte til højtlæsning. Arrangementet
henvender sig primært til kommende skolebørn.
Tilmelding på aakb.dk/trige

Sprogleg for babyer og deres forældre
Mandag den 4. september kl. 10 i Oasen
Vi rimer og remser, synger fagtesange og leger fingerlege.
6
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Japansk Lifting
By Fridthjof

Giver afspændthed og dit ansigt
ny glød og udstråling.
Løfter, glatter og afspænder ansigtets muskler.
Hudpleje med stimulerende
massage, samt rensende og
nærende masker.
Fornyet energi og velvære
i hele kroppen.
Tlf. 2163 2966 www.fridthjof.net
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4A’S TEAMBUILDINGSDAG

4A’S TEAM-BUILDING

TEKST OG FOTO: KATINKA FISCHER

4a’s teambuilding den 16. juni
Nitten topmotiverede børn fra 4a havde en anderledes undervisningsdag med
team-building på sportspladsen ugen inden sommerferien.

Sammen med Christian fra Move Aarhus legede børnene sig igennem forskellige samarbejdsøvelser. Børnene var delt i hold og
bestemte selv, om de ville konkurrere mod et andet hold eller bare lege. Efter tre koncentrerede timer tog Christian afsked med
børnene, som fortsatte på en hyttetur med det hele – snobrød, køjesenge, spøgelseshistorier og god stemning.

Det er ikke let at få en træklods på
krogen.

Kaan - Ved hjælp af reb, som to børn
holder stramt, kan børnene løfte en tennisbold fra en tee til en anden. Samtidig
skal de bytte plads med det hold, der
løfter en bold fra den anden tee.

Små stykker tagrende og en tennisbold
samt en lang bane. Her gjaldt det om at
føre tennisbolden gennem banen uden
at bevæge fødderne, når bolden rullede
gennem det stykke tagrende, man stod
med.

Fælles besked.... det er hyggeligt at
sidde tæt sammen.

Jorden er giftig - med vandrende klodser. Alle klodserne lå i en bunke,
og efterhånden som den forreste person gik fremad, lagde hun klodser
foran sig. Det hold, der først nåede frem og tilbage ad banen uden at
røre jorden, vandt. Og alle klodserne skulle selvfølgelig med tilbage.

Morgen på badebroen efter en eftermiddag og aften med leg, snak og natløb. Der var mange, der ikke ville hjem!

ERIK KOLD JENSEN A/S
ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

Østermøllevej 3
8380 Trige
Mina er koncentreret om at føre krogen
ind i et lille øje på træklodsen, så den
kan blive løftet. Jo flere træklodser, jo
flere point.
8
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Anna - opvarmningen var fuld af øvelser
i at se fjollet ud og grine sammen.

Caroline, Jasmika og Ida Marie skulle
kopiere en figur, der var gemt et andet
sted. Kun en måtte gå hen og kigge ad
gangen.

Telefon. 20 48 25 07
Mail. erik.kold@erikkold.dk
www.erikkold.dk

Anlæg af haver
Belægning
Pleje og vedligeholdelse
Træfældning og beskæring
Glatførebekæmpelse
...........................

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion
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

Mødestedet i Beboerhuset Oasen

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

Mødestedet er hyggesnak, en god kop kaffe, lidt lækkert at spise og spil
torsdage i ulige uger kl. 14-16 i Beboerhuset Oasen

Grønlandsk
kaffemik

3 års fødselsdag
Helhedsplanen Trigeparken fejrede sin 3 års fødselsdag i juni. Der blev budt på kaffe
og kanelkage og det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Dermed er Helhedsplanens
fjerde år skudt i gang.

Sundhedscaféen
i Beboerhuset
Oasen
Trige Centervej 26A

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 Aarhus.
Næste Kaffemik er
torsdag den 14. september.
Kom til varmekursus med varmemester Tonny fra Trige Centervej
og spar penge til vinter!
Torsdag den 14. december
kl. 14.00-15.30.

Der er forskellige aktiviteter fra gang til
gang. Alle er velkomne – børn skal dog
være ifølge en voksen.
Torsdag den 3. august
Vi mødes ved Oasen og går til Moustafas have i Haveforeningen De Grønne
Fingre og smager på sommerens høst.
Formand Ingrid Gertsen kommer forbi,
og du kan høre, hvordan man får en
have.
Torsdag den 17. august
Tag dine børn under armen og få hjælp
af Hacer til at komme i gang med at
bruge Fritidspasset til fx sport i Trige.
Formanden for ST70 Gymnastik kommer
også forbi – og der er kaffe på kanden.
Torsdag den 31. august
Hygge med en god kop kaffe, lidt lækkert at spise, spil og en snak.
Torsdag den 14. september
Kom til kaffemik i Mødestedet med

traditionelt hjemmebag, tørfisk, frisk
kaffe og folk fra Det Grønlandske Hus –
og varmemester Tonny fra Trige Centervej kommer og lærer os at spare penge
på varmeregningen.
Torsdag den 28. september
Kom og hyg med en god kop kaffe, spil,
snak og lidt lækkert at spise.
Torsdag den 12. oktober
Mødestedet inviterer til valgsnak i forbindelse med kommunalvalget. Byrådskandidaterne Jakob Søgaard Clausen
(DF), Ali Aminali (C) og Lone Hindø (S)
er klar til en god snak om visionerne for
Aarhus – og der er selvfølgelig kaffe på
kanden og lidt lækkert at spise.
Torsdag den 26. oktober kl. 14-16
Købmand Peter fra Rema1000 fortæller om deres indsats mod madspild og
hvordan vi her i Trige kan spare penge
og miljøet. Der er kaffe, god snak og lidt
at spise.

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

Torsdage i lige uger
kl. 14.30-16.30
Kom forbi Sundhedscaféen og få
en snak med sygeplejersken om
din sundhed og trivsel i hver
dagen, få tip om sunde aktivite
ter i Trige og Aarhus, og du kan
også få målt blodtryk eller blodsukker. Første åbningsgang efter
sommerferien: torsdag den
24. august kl. 14.30. 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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Der var masser af hygge og godt fremmøde til Helhedsplanens 3 års fødselsdag,
som blev fejret behørigt med kanelkage.

Lektier + Leg
Efter sommerferien åbner Lektiecaféen onsdag den 16. august kl. 16-18.
Alle børn og unge i skolealderen er velkomne – her kan man få hjælp til lektier,
læse og være med til at lege og spille spil. Fremover er tidspunktet for lektie
caféen onsdage kl. 16-18. Lektiecaféen drives af frivillige Dansk Flygtningehjælp og HelhedsplanenTrigeparken. Har du spørgsmål? Kontakt Henriette på
5269 8632.

Lektier + Leg for skolebørn hver onsdag kl. 16-18

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 :·)

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

Stemning fra Mødestedet her i 2017
Bisol over Trige
Foto: Johanne Kaas Laursen

Mad er godt!
Du møder bare op og har du
spørgsmål, så ring til Thomas,
Mænds Mødested, 4220 2062
eller Tommy på 2687 5212

Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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Børnegruppe i Trige

Båltale til Sankt Hans aften
Fredag den 23. juni i Trigeparken ved Gitte Mouritzen

– aktiviteter og netværk i babyhøjde

Godaften alle sammen
Er du på barsel? Er du og familien
næsten lige flyttet til Trige og
omegn, og vil du gerne udvide dit
netværk? Så er Børnegruppen måske
lige noget for dig?

fx babymassage og juletamtam: ”Jeg
synes efterårets program ser rigtig godt
ud med en masse blandede muligheder,
så jeg er sikker på, at vi kommer derop
til flere gange.”

Børnegruppen i Trige er for alle i Trige
og omegn med babyer og mindre børn
(0-5 år), der gerne vil lidt ud og møde
andre og deltage i aktiviteter i børnehøjde her i lokalområdet. Det foregår
på mandage formiddage i Beboerhuset
Oasen og aktiviteterne spænder vidt her
i efteråret – babymassage til sang med
de yngste og de ældste i Plejeboligerne
ved Lokalcenter Bjørnshøj over fotodag
til sprogleg, babygymnastik med mere.

Louise vil varmt anbefale andre forældre
på barsel, der måske ikke allerede har
været afsted, at komme afsted: ”Det
er let tilgængeligt på gåben, hvilket er
meget lettere og mere overskueligt,”
siger hun og fortsætter: ”Her skal pusletasken bare med og så afsted, og har
man lige glemt fx en stofble, så kan man
låne af hinanden. Det er super uformelt i
Børnegruppen og de forskellige arrangementer varer som regel max et par timer,
men det er selvfølgelig helt op til en selv,
hvor længe man vil være der.”

Louise Weiss og hendes mand Casper
flyttede til Trige i begyndelsen af 2016
og udvidede familien i februar 2017
med lille Oscar på nu godt 6 måneder.
Hun fortæller om sine første erfaringer
med Børnegruppen: ”Første gang var jeg
til en aktivitet med 3D-aftryk af hænder
og fødder, hvilket egentlig var et tilfælde. Jeg havde ikke tilmeldt mig, men
på dagen havde jeg lyst til, at der skulle
ske noget og heldigvis var der plads til
arrangementet, så om morgenen kunne
jeg tilmelde mig og kl. 10 var Oscar og
jeg i Oasen.” Louise havde ikke rigtig
nogen forventninger, men blev positiv
overrasket: ”Det var superhyggeligt
og der var god tid, så vi kunne hjælpe
hinanden for at få de bedste aftryk,
siger hun og smiler: ”Og jeg synes
faktisk efterfølgende, at Oscars lille
fodaftryk er et ret sjovt minde.”

For Louise har det givet en ro at vide, at
hun hurtigt kan være hjemme igen, hvis
Oscar bliver rigtig ked af det eller sur.
Børnegruppen har en gruppe med pt.
111 medlemmer på Facebook, hvor man
kan se programmet og også tilmelde sig
aktiviteterne: facebook.com/groups/
boernegruppeitrige.
Der er en lille deltagerbetaling fra gang
til gang på 20-25 kr., ligesom der på
nogle aktiviteter er deltagerbegræns-

ning, ligesom der altid er mulighed for
at trække sig lidt tilbage i et andet rum,
hvis baby har brug for madro.
I børnegruppen kan man på en ukompliceret måde danne eller udvide sit
netværk, som kan være særlig relevant
for nytilflyttede børnefamilier til området. Her kan man lave aftaler om
barnevognsture og få sig en god snak
om de forskellige pasningsmuligheder i
området.
Som Louise formulerer det: ”I nogle perioder kan dagene på barsel være lange,
og man kan godt trænge til at komme
ud af huset. Men hvis man skal pakke
bilen og begive sig ind til Aarhus for at
deltage i lignende arrangementer, kan
der være rigtig langt hjem, hvis barnets
humør er i kulkælderen. Ofte går der
også hurtigt en halv dag, hvilket godt
kan være for stor en mundfuld for både
barn og mor.”
Børnegruppen bliver til i et samarbejde
mellem lokale forældre, Sundhedsplejen
i Aarhus Kommune, Trige Kombi-biblio
tek og Helhedsplanen Trigeparken –
netop ud fra tanken om at bakke op om
fællesskab og netværk i hele området,
ligesom aktiviteterne planlægges ud fra

12
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Sæsonen gik i gang den 7. august med
endnu en omgang af det populære
3D-aftryk, hvorefter vi mandag 14.
august laver ’Gør-det-selv-sanseleg, hvor
vi med sæbebobler, tørklæder, rytmeæg,
musik og faldskærm laver vores egen
udgave af babyrytmik, og mandag den
21. august kommer der så babygymnastik med en professionel, hvor de
mindstes kropsbevidsthed er i fokus.
Du kan se hele programmet på
Facebooksiden, ligesom man er
velkommen til at kontakte Henriette
fra Helhedsplanen Trigeparken på
5269 8632 for mere info.
Til info ligger Åbent Hus med Sundhedsplejersken i Beboerhuset Oasen
fremover den sidste mandag i hver
måned (undtagen juli og december) kl.
10-12. Disse dage er der ikke aktiviteter
i Børnegruppen. Næste gang med Åbent
Hus er mandag d. 28.august.

Hvor dejligt at se, at så mange er mødt op for at vi sammen kan fejre denne
aften. Men inden jeg vil holde min båltale, er der lige nogle praktiske ting, der
skal overstås.
Jeg skal på vores to afdelingsbestyrelsers vegne byde jer alle hjertelig
velkommen. Når vi har sunget Midsommervisen – og vi ikke rigtig gider bålet
mere – er alle velkomne i vores dejlige beboerhus. Her er der salg af kaffe,
kage, pølser, øl, vand og vin til rimelige priser og ikke mindst, dans til levende
musik.
Men nu til talen.
Jeg er rigtig glad for at stå her i aften. Og hvorfor er jeg så det? Jo, det er jeg,
fordi vi står her i et af verdens bedste lande – måske det bedste – og det skal
vi huske at være taknemmelige for. Det er så uhyggeligt hvad der sker ude i
verden af terrorangreb. Og det er ved at komme tæt på. Men lad os håbe det
aldrig vil ske her i vores dejlige Danmark.
Som alle ved, har der lige været Folkemøde på Bornholm, hvor tusindvis
af glade turister var samlet, og mange af vores politikere var til stede. Det
kunne ha’ været et mål for en eller anden tosse, der ikke vil os det godt. Men
heldigvis foregik alt i fred og ro.
Så fik vi endelig gang i bålet. Når man sådan står og kigger ind i flammerne,
er det som om tankerne kører rundt oppe i hovedet på en. Ilden er en kemisk
proces, en proces som virkelig kan samle mennesker – en hyggelig ting så
længe man har ilden under kontrol. Men det kan jo også være det modsatte.
Tænk lige på det 24-etagers højhus i London, der brød i brand og ca. 80
personer indebrændte. Den brand samlede også mange mennesker, men en
ret uhyggelig måde at samles på.
Jeg siger det igen. Vi skal værne om vores land. Nærvær er en god ting. Vi
skal være gode til at hjælpe hinanden – passe på hinanden og være søde ved
hinanden – i det hele taget og komme hinanden ved.
For kort tid siden havde jeg en lille sød oplevelse. Jeg kom gående hen ad
stien, der fører hen til Rema. Jeg havde min indkøbsvogn med og skulle en tur
til Tyskland. Foran mig går to unge mennesker med deres lille pige på et par år.
Da jeg nærmer mig, tager de pigen ved hånden og gør plads til mig.
De stikker mig et stort smil og ønsker mig god dag.
Jeg blev bare så glad.
Jeg har et par venner, som er med her i aften. De har et
sommerhus i en haveforening, hvor der bor mange både
unge og ældre. Her hilser alle på hinanden, og det er
utænkeligt, at man ikke hilser og evt. veksler et par ord.
Det er noget, jeg synes giver stof til eftertanke.

En anden gang var Louise og Oscar til
babymassage, som Louise havde glædet
sig til: ”Det var en stor succes, og Oscar
synes, det var dejligt. Vi mødte bare op
i Oasen, og så var der madrasser, olie,
god varme i lokalet og en dygtig instruk
tør. Hun var rigtig god til at lære fra sig,”
beretter Louise og tilføjer: ”Sidenhen har
jeg flere gange selv givet Oscar massage.”
Louise har allerede tilmeldt sig flere aktiviteter her i sensommeren og efteråret,

hvad forældre efterspørger og bakker
op om.

Louise Weiss

Fra en af de tidligere aktiviteter i Børnegruppen

Find os på Facebook:
Børnegruppe i Trige

Jeg vil slutte her med at ønske jer en rigtig god
Sankt Hans aften og håber, I vil synge med på
Midsommervisen: Vi elsker vort land.
Tak for ordet!
Heksen fra 2017
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AFDELING 20
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Så er 2/3 af 2017
Sommerferien er for manges vedkommende overstået. Skolebørnene
er startet i skole igen, nogle for
første gang – forventningsfulde og
spændte.
Her i afdeling 20 er vi også spændte.
Spændte på at få taget hul på vores
store renoveringsprojekt, som efter
planen sættes i gang først i det nye år
2018. Det bliver en turbulent tid, men
som før nævnt er det alle beboere som
er ”i samme båd”, og når projektet
engang står færdigt vil mange se, at det
har været ventetiden værd.
Sommeren er som regel en stille tid med
få aktiviteter, og derfor har afdeling 19
og 20 i fællesskab, haft den glæde igen
at kunne arrangere Skt. Hans bål her i
Trigeparken. Da det var en fredag, og
for nogens vedkommende fridag dagen

efter, så det ud som om en del flere
denne dag havde ønsket at deltage…
Dejligt!
Aftenen startede med fakkeloptog og
båltalen blev holdt af Gitte Mouritzen,
som er en af Parkvejens længst boende
beboer. Talen kan læses andetsteds i
bladet, så de der ikke var tilstede har
mulighed for at læse den.
Efterfølgende var der hygge i ”Oasen”,
hvor der kunne købes drikkevarer, pølser, kaffe og kage. Der blev spillet op til
dans, og aftenen sluttede kl. 01,00.
Tak til de frivillige som var med til at få
afviklet aftenen, og tak til alle fremmødte. Vi gentager succesen næste år.
Afdeling 20 afholdt den 11. juni kl.
10.30 et ”Kaffemøde” i vores bestyrelseslokale, og det blev noget af et tilløbs-

stykke – selv om at det var en søndag
formiddag. Ca. 50 beboere var mødt op
til kaffe og rundstykker, og snakken gik
fra starten helt forrygende.
Emnet for mødet var genhusning i
forbindelse med renoveringen. Vi havde
allieret os med Pernille fra Ringgården.
Hun er den person som skal få puslespillet om genhusningen til at gå op – En
kæmpe opgave !! Tak til Pernille som
ofrede timer på sin fridag.
Der deltog en del nye beboere, som
jo ikke havde mulighed for at deltage
i de første ”Renoveringsmøder”, og
som måske ikke fik svar på alt. Vi kan
berolige alle med, at der hen i august
måned vil komme et nyt møde, hvor
flere spørgsmål vil kunne besvares.
Afdelingsbestyrelsen Afd. 20

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
14
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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.
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN

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

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)
Trige Centervej 26, gavlen 		
Trige Parkvej 39, kld. 		

Velkommen til en ny sæson i Cafe Spisestuen. Vi startede
op med aftenspisning den 10. august kl. 17.00-19.00, hvor
menuen lød på Hamburgerryg med grøntsager, aspargessovs
og kartofler + Rødgrød med fløde.
Fremover vil der kun være aftensmad i de lige uger, da vi
desværre har været nødt til at sløjfe frokosterne på grund
af manglende tilslutning. Der vil dog stadigvæk være både
julefrokost og påskefrokost.
Vi glæder os til at se jer!
Kirsten og Bodil

Find Café Spisestuen i Beboerhuset
Oasen, Trige Centervej 26A. Tilmelding
til Bodil på 4085 5079 senest dagen før.

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

afd. 19: Tonny Nielsen
afd. 20: John Højsholt

Café Spisestuen

86 23 16 14
88 83 56 30

Priser
Aftensmad
Dessert
Sodavand

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

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”
Ingrid Gertsen
21 52 23 90

KULTURKLUB
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

26 87 52 12

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

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

42 20 20 62

MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

91 36 56 02

TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen
TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen

16

MADSKOLEN / FRITIDSPAS

DUI - LEG OG VIRKE
Claus la Cour

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen
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40 85 50 79
28 15 41 34
21 28 76 40

Halv pris for børn
Gratis kaffe efter maden

Café Spisestuen kan max. have 50 spisende gæster. Vær
opmærksom på, at vi sælger maden efter først-til-mølleprincippet. Ret til ændringer forbeholdes.

21 47 31 22

LOMMEPENGEPROJEKT
Tom Tychsen

35 kr
10 kr.
5 kr.

Vi prøver igen
I sidste nummer af Treklang skrev vi om en vellykket Fællesspisning i Den japanske have. For at fortælle, at fællesspisning
ikke er et ukendt fænomen i Trige, fortalte vi, at der hver
anden torsdag er mulighed for at spise sammen med andre i
beboerhuset Oasen. Desværre havde der indsneget sig en fejl.
Vi skriver, at ”ved disse arrangementer er det ualmindeligt, at
der møder mellem 50 og 60 personer op” hvilket giver et helt
forkert billede af de faktiske forhold. Der skulle stå: ”Til fælles
jule- og påskefrokost er det normalt, at der møder mellem 50
og 60 personer op, til nogle hyggelige timer sammen”.
Vi beklager naturligvis fejlen.

CAFÉ SPISESTUENS MENU
2. HALVÅR 2017
Torsdag den 24. august kl. 17-19
Kylling med frisk pasta og gorgonzolasovs
Marengs med jordbærfløde
Torsdag den 7. september kl. 17-19
Karbonader med grønærter og kartofler
Mokkafromage med flødeskum
Torsdag den 21. september kl. 17
Buffet á la Frokost OBS 40 kr.
Torsdag den 5. oktober kl. 17-19
Forloren hare med vildtsovs og kartofler
Budding med saftsovs
Torsdag den 19. oktober kl. 17-19
Mørbradbøf á la creme med kartofler og mormorsalat
Citronfromage
Torsdag den 2. november kl. 17-19
Gammeldags oksesteg med kartofler og skysovs
Ananas med makronfløde
Torsdag den 16. november kl. 17-19
Ristaffel med kylling og diverse
Frugter med råcreme
Torsdag den 30. november kl. 17-19
Julemiddag: Flæskesteg med kartofler og sovs
Appelsinris
Torsdag den 7. december kl. 12
Julefrokost OBS 40 kr.
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TRIGE PULJEN

Kom ud af busken 
Der er penge i Trige Puljen som trænger til at blive brugt på
sjove og spændende projekter og tiltag for børn og unge i Trige

Midlerne kan søges til aktiviteter og tiltag der:
 Styrker børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet
 Styrker unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse
 Styrker forældresamarbejde omkring de unge.

Alle, børn, unge og voksne, foreninger, lokale
aktører etc. kan søge.

Det kræver bare er en god ide 
Har du spørgsmål?
Har du en god ide?
Vil du have hjælp til at lave en ansøgning?
Så kan du kontakte projektkoordinator Mette Jørgensen på:
Mail: mewj@aarhus.dk / mobil: 28894389

Vi glæder os til at høre fra dig!
18
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KFUM-SPEJDERNE SPØRRING TRIGE

WWW.TRIGE.DK

Foto: Inge Lynggaard Hansen

Vil du være
spejder?

Til Hunde, Katte & fugle

Vi starter op igen den 17. august

Efter en sommer med den store spejder
sommerlejr i Sønderborg, starter vi igen med
vores møder ved vandhullet torsdag den
17.august.

Aut. Forhandler, kun kvalitetsprodukter

Besøg vores butik og spar!

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.
Har dit barn lyst til at starte som spejder,
er I meget velkommen til at komme ud til
vandhullet og se, hvad vi laver.

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.

Spejder og Senior fra 5. klasse,

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

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

mødes torsdage kl. 18.30-20.30.
20
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ST70 GYMNASTIK

ST70 GYMNASTIK

Hold for voksne

Tilmelding på www.st70.dk under gymnastik

Step. Pris: 600 kr. Mandage 17.00-18.00. Trige søndergård. 04.09.2017 – 19.03.2018. Helle
Er for den øvede stepper. Koreografien er udfordrende, trinopbygningen hurtig, halve takter og mange drejninger. Du forbedrer
din kondition, forbrænding og koordinationsevne. Så har du lyst til mere, lover jeg en energifyldt og inspirerende time.
Stram Op. Pris: 600 kr. Mandage 18.00-19.00. Trige søndergård. 04.09.2017 – 19.03.2018. Helle
En time, som udfordrer alle kroppens større muskler. Timen er bygget op omkring styrkeøvelser med mange gentagelser. Du
træner således din muskeludholdenhed og øger din forbrænding. Der fokuseres på opstramning af hele kroppen og arbejdes
bl.a. med håndvægte, elastikker, bodybars samt stepbænke, der typisk indgår i opvarmningen i form af simple trinkombinatio
ner. Teknikken vil blive grundigt forklaret og gennemgået i alle øvelser. Du bliver strammet op og får øget styrke. Alle kan deltage.
Hulahop. Voksne: 150,- for 6 gange el. 40,- pr. gang. Unge 14-18 år: 75,- for 6 gange el. 20,- pr. gang.
Ingen prøvetimer. Mandage 18.40-19.25. Gymnastiksalen på Bakkegårdskolen. 04.09.2017 - 09.10.2017. Lena
Hulahopringe med vægt giver en god og effektiv træning af hele kroppen, kredsløb, talje, mavemuskler og hofter. Pulsen kommer
op, og man forbrænder kalorier på en nem og sjov måde. Medbring egen Hulahop/Powerhoop eller lån af os.
Herregod træning – for m/k. Pris: 175,- for 7 gange el. 40,- pr. gang. Ingen prøvetimer. Mandage 18.40-19.25.
Gymnastiksalen på Bakkegårdskolen. 23.10.2017 - 04.12.2017. Lena
Vi træner kroppens styrke, puls og balance. Vi afprøver lidt af hvert, bl.a. cirkeltræning, effekttræning og udstrækning. Holdet er
for alle, både mænd og kvinder, uanset alder og tidligere erfaring med gymnastik. Alle kan deltage. Sko anbefales.
Skigymnastik. Pris: Børn under 18 år: 5 gange for 60,- el. 20,- pr.gang. Voksne: 5 gange for 125,- eller 40,- pr. gang.
Ingen prøvetimer. Mandage 18.40-19.25. Gymnastiksalen på Bakkegårdskolen. 08.01. 2018 - 05.02.2018. Lena
Kom i form og forebyg skader til den årlige skitur. Man kan selvfølgelig også deltage, selvom man ikke er skiløber, da skigymnastik er god motion, hvor vi kommer igennem hele kroppen ang. kondition, styrke og balance. Alle kan deltage – uanset alder.
Crossdance™. Pris: Voksne: 13 gange for 325 kr. eller 40,- pr. gang. Unge 14 – 18 år: 13 gange for 170,- eller 20,- pr.
gang. Mandage 19.30-20.15. Gymnastiksalen på Bakkegårdskolen. 04.09. 2017 – 04.12.2017. Lena
En danse/fitness time med moduler på kryds og tværs. Igennem én time er man igennem sekvenser med dans, bodytoning, cardio
og balance. Hele kroppen vil blive trænet, samtidig garanteres sved på panden, masser af smil, energi og overskud, da der danses
og udøves fitness til musik vi kender fra radioen. Koreografierne er simple. Sko og vand anbefales. Alle kan deltage.
Pilates for begyndere. Pris: 600 kr. Tirsdage 17.30-18.30. Trige søndergård. 05.09.2017 – 20.03.2018. Lucy
Både som træning og genoptræning, du nedsætter risikoen for slid og overbelastning af rygsøjlen, samt den korrekte holdning
bedres eller beholdes. Vi laver øvelser for muskelkorsettet rundt om rygsøjlen, bækkenbunden, åndedrætsmusklen samt nakke,
skuldre, hofter og mavemuskler. Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i takt med vejrtrækningen, hvilket øger kropsbevidsthed, styrke, smidighed og balance. Der laves stående, siddende eller liggende uden eller med brug af redskaber som f.eks.
strækelastikker, træningsbolde og Pilates bolde/ringe. Medbring håndklæde, lille pude og overtrækstøj. Alle kan deltage.
Piloxing for alle. Pris: 600 kr. Tirsdage 18.30-19.30. Trige søndergård. 05.09.2017 – 20.03.2018. Lucy
Træningen er ideel som genoptræning eller til dig, der bare vil bibeholde en stærk, smidig ryg, skuldre, nakke og hofter.
Vi træner lændesvaj, kondition, boksning, spark, balance, bevægelighed koordination og styrke på en sjov og varierende måde.
Vi laver øvelser for muskelkorsettet rundt om rygsøjlen, bækkenbunden, åndedrætsmusklen samt nakke, skuldre, hofter og
mavemuskler. Der laves stående, siddende eller liggende uden eller med brug af redskaber som f.eks. strækelastikker, træningsbolde og Pilates bolde/ringe. Inspiration hentes fra Pilates. Alle kan deltage.

Pilates flow. Pris: 850 kr. Tirsdage 19.30- 21.00. Lokalcenter Bjørnshøj. 05.09.2017 – 20.03.2018. Lucy
Pilates styrker dine muskler og gør dem udholdende og spændstige, giver bedre kropsstabilitet, smidighed og balance og er et
system af stræk og styrkeøvelser, der forbinder krop og bevidsthed og gør dit legeme mere strømlinet. Vi fokuserer på træning
af kroppens center (mave, ryg og bækkenbund), alle kroppens muskler samt nakke, skuldre og ben. Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i takt med vejrtrækningen, hvilket øger kropsbevidsthed, styrke, smidighed og balance. Der laves stående,
siddende eller liggende uden eller med brug af redskaber som f.eks. strækelastikker, træningsbolde og pilatesbolde/ringe. Pilates
flow er for den mere erfarne pilates udøver. Medbring håndklæde, lille pude og overtrækstøj.
Stram Op + Step Basis. Pris: 225 kr. Onsdage 17.00-18.00. Trige Søndergård. 04.10.2017 –6.12.2017. Connie
Stram op med step er både for nybegyndere og øvede deltagere. Vi starter med en lang opvarmning på step bænken, hvor
koreografien er simpel og tempoet frisk. Derefter styrketræning, hvor vi kommer hele kroppen igennem. Vi bruger både kropsvægten, bodybars vægte og måtter under træningen. Der kombineres mellem styrke, tempo, balance og smidighed under
grundig forklaring for den rette teknik og kropsholdning. Har du lyst til at blive udfordret så bare mød op. Vi ses!
Bevægelse/Afspænding. Pris: 850 kr. Onsdage 16.30-18.00. Lokalcenter Bjørnshøj. 06.09.2017 – 21.03.2018. Dorrit
På det lille hold på Bjørnshøjcentret er der nydelse for krop og sjæl. Vi får bevægelse i led og muskler på en hensigtsmæssig
måde. Vi styrketræner ryg, mave, ben, arme og bækken. Laver smidigheds- og afspændingsøvelser for nakke, skuldre og
”computerarme”. Vi får pulsen op, så meget pladsen tillader og slutter hver gang med afspænding. Med udgangspunkt i de
gener, deltagerne kommer med og vejledning i individuelle øvelser til hjemmebrug. Alle kan deltage.
Puls & Styrke. Pris 800 kr. Torsdage 19.30-21.00. Trige Søndergård. 21.09.2017 – 21.03.2018. Olga
1,5 times workout, hvor vi træner både kondition og styrke. Første del består af 45 min. konditionstræning med indoor cycling.
Her er der fokus på pulszoner, så et pulsur er en fordel, men kan også undværes. Andel del består af 45 min. cirkel træning på
gulvet. Her er der udvalgte øvelser for hele kroppen. Vi arbejder 30 sek. og holder pause i 15 sek. Hver øvelse laves 3 gange.
Udspænding er lagt ind undervejs i programmet.

Kom godt i gang. Pris: 700 kr.
ST70 gymnastikforening tilbyder 4 ugers intensivt forløb hvor der er fokus på at kickstarte vægttab på kort tid.
Mandage 19.30-21.00 Trige Søndergård (Lovísa)
Torsdage 19.30-21.00 Trige Søndergård (Olga)
Søndage 9.30-10.00 Det gamle stadion (Simon).
17.08.2017 – 14.09.2017.
Du får:
- Bodyagemåling før og efter med hjælp fra Helhedsplanen Trigeparken
- 3 x kardio / styrketræning om ugen
- Hjælp til kostprogram efter behov
- Motivation og støtte via en lukket Facebook gruppe, hvor vi kan udveksle råd og vejledning og
hvor vi støtter og motiverer hinanden.
Hvor og hvornår:
Mandag og torsdag vil vi lave konditionstræning på indoor cykler og derefter cirkeltræning for at styrke hele kroppen.
Søndag er der begynderløbetræning.
Der vil blive mulighed for at afprøve de aktiviteter, som ST70 har at byde på bl.a. Piloxing, Step og Stram Op.
Der vil også være en prøvetime i det lokale fitnesscenter.
Hvem står for forløbet:
Lovísa og Olga, som begge har sundhedsuddannelser som henholdsvis sygeplejerske og fysioterapeut. Har begge stor interesse indenfor motion og kost og har været instruktører på forskellige hold tidligere. Lovísa beskæftiger sig med kostplaner
til dagligt og vil hjælpe med dette undervejs. Simon har stor interesse i løb og mountainbike og står for løbeklubben i Trige.
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ST70 GYMNASTIK

Gymnastik for børn i gymnastiksalen
på Bakkegårdsskolen
Gymnastikopvisning for alle børnehold er søndag den 18. marts 2018.
Tilmelding på www.st70.dk under gymnastik
Pigetons 0.- 3. klasse. Mandage 16.30-17.25. Pris: 550 kr. 11.09.2017-19.03.2018. Mia og Mette
Om os: Vi er to unge piger, der går/har gået på Bakkegårdsskolen. Vi har begge to lavet gymnastik i mange år og har selv haft
hold. Vi har en voksen, som vil være der, hvis der sker noget, ellers er det os to piger, der står for al træning.
Om holdet: Pigetons er lige holdet for dig, hvis du vil gå til gymnastik, hvor der er fart på, masser af energi og puls, sved på panden og mulighed for at bruge kroppen på mange måder. Vi skal lave en masse spændende forskellig gymnastik, danse, sjippe og
have det sjovt til musik. Vi skal prøve forskellige håndredskaber, stepbænke, forhindringsbaner, løbe stafet, lege, balancere og
meget mere. Er du klar på en masse fed gymnastik, god musik, sjov og ballade, sammen med andre glade piger, så skynd dig at
finde gymnastiktøjet frem og ta’ en veninde eller to i hånden. Kom med dit gode humør og vær med til at fyre den MAX af, vi
glæder os til at se dig. Holdet er KUN for piger og det er IKKE et springhold!
Super Girls – Rytmetøser 3. – 7. klasse. Mandage 17.30-18.30. Pris: 550 kr. 11.09.2017-19.03.2018. Mia og Mette
Om os: Vi er to unge piger, der går/har gået på Bakkegårdsskolen. Vi har begge to lavet gymnastik i mange år og har selv haft
hold. Vi har en voksen, som vil være der, hvis der sker noget, ellers er det os to piger, der står for al træning.
Om holdet: Super Girls 3. – 7. klasse. Elsker du at danse og bevæge dig til høj musik? Så er dette hold lige noget for dig. Vi skal
lave rytmisk gymnastik og danse til en masse god musik og måske kender du seje danse ”moves”, som du synes, andre skal
lære. På holdet skal vi også arbejde med de grundlæggende øvelser som sving, hop, krydskoordinering og balance. Udover det
skal vi lege en masse lege og bare have det sjovt, mens vi får pulsen op! I sæsonen vil vi arbejde på en serie, som vi skal opvise
med til foråret 2018. Så er du frisk på at lave rytmisk gymnastik/dans sammen med andre glade piger, så mød op! Det er lige
meget om du aldrig har lavet gymnastik eller om du har gået til gymnastik hele livet. Kom med dit gode humør og være med til
at fyre den MAX af.
Gymnastik og leg 0.-2.klasse. Tirsdage 16.00-17.00. Pris: 550 kr. 05.09.2017-20.03.2018. Mathilda
Er du dreng eller pige og kan lide at hoppe og springe for fuld gas, lave kolbøtter, vejrmøller, stå på hænder, sjippe og danse
til fed musik, så er det her hold lige noget for dig. Der vil være fokus på, at det skal være sjovt at bevæge sig. Dette hold er for
børn uden forældre.
Spring 2.-3. klasse. Tirsdage 17.00-18.00. Pris: 550 kr. 05.09.2017-20.03.2018. Martin
Holdet er både for piger og drenge. Vi skal bruge hele kroppen og have pulsen op og røde kinder med en masse spring og leg.
Vi skal skabe forudsætning for at blive en god springer igennem forskellige typer leg. Vi laver koldbøtter, vejrmøller, står på
hænder og laver selvfølgelig spændende redskabsbaner, hvor alle kan få små og store succes-oplevelser. Tag din bedste ven med.
I kan komme direkte fra SFO’en. Vi glæder os til at se jer!
Forældre/barn gymnastik 2-4 år. Onsdage 16.15-17.15. Pris: 550 kr. 06.09.2017-21.03.2018. Instruktøren mangler
På dette hold er forældrene med under hele timen. En del af timen vil være planlagte aktiviteter, som vil være med til at styrke
børnenes motorik og bevægelsessans. Vi vil danse til musik, bruge redskaber, træne balance og meget mere. Der vil altid være
en del af timen afsat til, at børnene frit kan lege med forskellige redskaber sammen med forældrene. Der vil være rig mulighed
for at brænde krudt af, og det er en tryg måde at lære gymnastiksalen at kende på.
Gymnastik og leg 4-6 år. Torsdage 16.15-17.15. Pris: 550 kr. 07.09.2017-22.03.2018. Klaus
Vi vil hoppe, springe, danse, løbe, kravle, rulle, gå på line og en masse andet hver tirsdag eftermiddag. Vi favner fra sanglege til
redskabsbaner, med en masse finurligheder indimellem. Vi starter selvfølgelig hver gang med vores motto og vores mål: ”Hvad
er det, vi skal i dag, vi skal brænde krudtet af”. Dette hold er for børn uden forældre.
Spring 3.-5.klasse. Torsdagge 17.15-18.15. Pris: 550 kr. 07.09.2017-22.03.2018. Klaus
Holdet er både for piger og drenge, som er vilde med gymnastik og spring. Gymnastik skal være sjovt, lærerigt og godt for hele
kroppen! Så meldt dig til på holdet, for vi skal lære mange spring, lege en masse og bruge kroppen som du ikke har prøvet før.
Vi glæder os til at se jer!
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ST70 BESTYRELSE

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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BJØRNSHØJREVYEN

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD / HØSTFEST

TEKST: HELLMUT SEIFERT TOFTDAHL

TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

Bjørnshøjrevyen 2017
har været her!

Forslag til kommuneplan 2017

Aarhus Kommune har nu udarbejdet
forslag til kommuneplan 2017. Vi har
modtaget et antal eksemplarer, hvor
Hovedstrukturen i kommuneplanen er
beskrevet. Er nogen af fra repræsentantskabet interesseret i at læse planen,
kan den afhentes hos formand Steen
Edeling.
For ikke at gå forgæves bedes I ringe på
86 23 26 26 og aftale tid for afhentning.

Bjørnshøjrevyen havde med sin
27. årgang i april trodset tidens tand
og dermed dementeret alle rygter
om krise og snarlig død.
Igen i år havde revyen spottet såvel det
globale som det lokale perspektiv: Valget af Trump som præsident havde vækket den gamle bjørn i Bjørnshøjcentrets
kælder til live. Den havde slumret nogle
år, men genopstod nu som den russiske
bjørn, der søger sin mage i USA’s nye
præsident.
Den gamle myte om en ”ny lufthavn”
ved Thomasminde er heller ikke helt
død. Den spøger i kulisserne og er ganske vist begravet af Aarhus Byråd, men
den vil ikke dø i de hjerner, som har udtænkt den. Revyen tog lufthavnen under
kærlig behandling og fandt en løsning,
som vi alle i Trige og Spørring kan være
godt tjent med.
Revyen havde fundet det legendariske
”FY-orkester”s gamle kendingsmelodi
om Trige frem og opdateret den, så
ingen var nævnt, og ingen glemt af

Alle skuespillere på scenen: Conny Thorbard, Anne Marie Salling, H.C.Wartenberg
(instruktør), Vera Kjeldgaard, Jytte Brøgger, Poul Erik Jørgensen og Arne Thorsen.
Foto: Vera Roholt

Triges driftige initiativer. Også Dronning
Margrethe aflagde Revyen en visit sammen med sin pensionerede prinsgemal.
Revyholdet har fået Conny Thorbard
tilbage efter nogle års udlån til arbejdsmarkedet. Som nyslået pensionist vil hun
nu bruge sine talenter sammen med det
øvrige revyhold, og Bjørn Peder Thorbard går Kristian Salling til hånde med
de finurlige scenetekniske konstruk
tioner, der hvert år skaber rammerne
for revyens sprælske kreativiteter.
Fredagens store gallaforestilling med
musik og dans ved ”Gamle Venner”
var i år afløst af en mindre personale
krævende Cafeforestilling med middag,
men uden musik efter forestillingen. Der
har været en del rygter vedr. ”Gamle
Venners”afsked med revyen, sågar rygter om ”Gamle Venners”død. Orkesteret
lever dog i bedste velgående, om end
tidens tand bevirker, at det ikke længere
kan levere dansemusik i revysammenhæng. Nogle har fejlagtigt troet, at
orkesteret og revyen altid har haft
indtægter fra billetsalget og har derfor

”Gem et lille smil, til det bliver gråvejr”
med Poul Erik Jørgensen og Jytte Brøgger. Foto: Ulrik Samsøe Figen.
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undret sig over, at entreen til Cafeforestillingen var den samme i år, uden efterfølgende dans. Hele entreindtægten er
dog altid gået til at betale cafeen for
maden, så revyen har ikke kostet Bjørnshøjcenteret andet end småudgifter til
rekvisitter, kulisser og de medvirkendes
fortæring under gallaforestillingen.
Der har også været lidt forvirring omkring salget af billetter til især Cafeforestillingen. Dette salg er nødt til at have
en deadline, så en del gik forgæves,
efter at salget var lukket. Dette problem
vil fremover blive løst i samarbejde med
Brugerrådet.
Revyholdet vil gerne takke de mange
frivillige, hvoraf mange kommer udefra
og helt uden for lokalsamfundet. Det er
dem, som hvert år muliggør at lave en
revy, som er en vital tradition, der er lige
så gammel som Bjørnshøjcentret selv.
Og tak til REMA1000 og DagligBrugsen
for salg af billetter.
På gensyn i 2018!
Revyholdet

Blomsterfotos: Inge Lynggaard Hansen

Sommeren er på hæld og ålen er i rusen.
Derfor holder Trige Forsamlingshus

Høstfest

Lørdag d.30. September 2017 kl. 18.00.
Der serveres Ål eller Stegt flæsk
Med Stuvede Kartofler
Kaffe med småkager.
Efter middagen spilles der op
til en efterårsdans eller to …
Billetter købes ved
Bjarne tlf. 21635812
til 225.00 KR
fra. D.14 August.

”Tag naboen med”
Juni 2017, nummer 91 · TREKLANG
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

TEKST: HENNY HANSEN

Referat af repræsentantskabsmøde
i Trige-Ølsted fællesråd den 30. maj 2017

Fremmøde; 31 personer.
Afbud: 4 personer
Formand Steen Edeling bød velkommen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til
godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede
regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalget
På valg: Peter Koberg og Thorsten
Ericson
Valg af suppleanter
På valg: Annette Kjær Lange og
Ingerlise Jensen
Valg af revisor
På valg Jørgen Johnsen
8. Eventuelt.
1. Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer.
2. Ingen nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning.
”I april havde Henny og jeg lejlighed
til at deltage ved et møde hvor Aarhus
Kommune fortalte om planer og udvikling frem mod år 2050! Personligt vil
jeg være omkring 93 år, så det er jo nok
ikke sikkert det er noget man (jeg) får
set virkeliggjort!
Man forventer, at kommunen vokser
med ca. 6000 mennesker pr. år og at
ca. halvdelen af dem bosætter sig i den
nordlige del af kommunen, dvs. først og
fremmest Lisbjerg og Nye! Der snakkes
meget om ”fortætning”, i den nuværende midtby, altså flere højhuse. Det
er også kommet frem, at der så småt
snakkes om en ny skole i Nye, men fra
en sådan beslutning tages, til den står
færdig vil der gå ca. 5 år.
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Det mest bemærkelsesværdige vi så på
mødet var dog nok, at der på et kort var
indtegnet linjeføringen for Letbanen, og
den gik helt til Trige!

grundejerforeninger, så man har ”fælles
fodslag”, når og hvis man kommer i den
situation at man skal overtage vejforpligtigelserne.

Udviklingen i Trige står heller ikke stille:
Der er kun 6 ledige grunde på Bær
mosehøjen, og selv på de såkaldte
”storparceller” er byggeriet gået i gang.
Adgangen til de nye rækkehuse bliver
via en nyetableret vej, ”Pilehegnet”.
Andre nye veje i Trige er ”Rødlervænget” og Blålervænget”. På den østlige
side af Randersvej (Byhøjtoften og
Byhøjengen) er der også kommet gang
i husbyggerierne. Grundene lå byggemodnet et stykke tid, men efter snakken
omkring en evt. lufthavn forstummede,
er der solgt en del grunde. Et hus er
færdigt og taget i brug og yderlige to er
under opførsel. Angiveligt er der solgt
11 grunde og yderligere er 2 reserveret.

Senest har vi modtaget brev fra Aarhus
Kommune omkring firmaet HCS. De
ønsker (igen) at udvide deres aktiviteter
på Høgmosevej. Beboere i tilknytning til
adressen har modtaget direkte besked.
Jeg skal opfordre alle til at gøre relevante indsigelser til Kommunen, og vil
understrege at virksomheden fortsat er
placeret oven på vandreserver der skal
være med til at dække borgerne behov
for rent vand mange år frem.

I Ølsted ser vi, at der bygges så der sker
også noget nyt.

Fortovet langs Lergravvej er nu efter
mange års ønske etableret. Det har
været en meget lang kamp med kommunen for at få dette igennem, men
trods dette vil jeg gerne takke Aarhus
Kommune og vil samtidig gøre opmærksom på, at vi også fremadrettet vil presse på for forbedringer i Trige og Ølsted.

Kloakeringen og separationen af regnvand, fortsætter gennem ”det gamle”
Trige og arbejdet når angiveligt Smedetoften omkring september i år.

Aarhus Kommune har varslet, at de
trækker en række aktiviteter væk fra
Trige Søndergaard. Åbenbart for at samle alle aktiviteter på Bakkegårdsskolen.

Et andet projekt er ændring af vejstatus
for en række veje i området. Aarhus
Kommune overvejer at varsle op mod
900 veje om deres fremtidige ”vej
status”. Kort fortalt handler det om at
fortælle grundejerne langs disse veje, at
de fremover skal være såkaldte ”privat
fællevej”, hvor det er husejerne langs
vejen der overtager vejvedligeholdelsen.
Blandt de veje i vores område der
tænkes ændret er Hjulgårdsvej, Gartner
parken, Peter Vilkensvej og Høgemosevænget. Det er naturligvis meget vigtigt
at man er opmærksom på i hvilken
stand en sådan vej overtages. Jeg vil
gerne opfordre ALLE til at etablere

Skoleleder Torben er tilstede i aften, og
jeg har aftalt med ham, at han i forlængelse af beretningen får lejlighed til at
fortælle om planerne for Bakkegaardsskolen.
Et par ord om vores blad TREKLANG.
Det er nu lykkes at indgå et samarbejde
med Menighedsrådene i Trige, Ølsted
og Spørring, så vi fremover udsender
Treklang som et fællesblad for såvel
Fællesrådet som Menighedsrådene.
Bladet bliver omdelt inden Pinse og vi er
selvfølgelig meget spændte på, hvordan
fornyelsen vil blive modtaget. Bladet
giver nu et samlet billede af aktiviteter i
hele området.

Samarbejdet kører foreløbig indtil udgangen af 2018, hvor vi sammen med
Menighedsrådet vil evaluere processen.
Samarbejdet giver naturligvis også nogle
økonomiske fordele, så vi altså har fremtidssikret udgivelsen af Treklang mange
år frem.
”Kulturby 2017” har ikke ligefrem fyldt
en hel masse for borgerne i Trige og
Ølsted, MEN jeg vil gerne nævne, at det
lykkedes at samle 257 borgere til ”spis
sammen” arrangement i Den Japanske Have først i april. Der blev serveret
spændene mad og spillet nogle musikalske indslag, men først og fremmest
var der rigtig mange mennesker der på
tværs havde en hyggelig aften.
Husk at der hver 2. torsdag er mulighed
for lokalt at ”spise sammen” i Oasen
Mølleparken 1 og Ølsted Borgerforening
delte årets pulje af blomsterløg. Her i
Trige er løgene plantet omkring træerne
langs Vestermøllevej, jeg ved ikke, hvor
der er plantet i Ølsted. Men en stor
TAK for indsatsen, som er et bidrag til
forskønnelse af vore områder. Skulle
andre have lyst til at forskønne deres
områder, så er fristen for ansøgning
den 6. juni. Send et par ord til Henny så
bliver det videreekspederet.”
Under bemærkninger til beretningen
fortalte Jørgen Johnsen, at man i Ølsted
har nedlagt forårsløg ved indfaldsvejene
til byen.
På forespørgsel angående genansøgning om miljøgodkendelse fra HCS
kunne formanden oplyse, at Fællesrådet
har indsendt høringssvar hvori vi gør
opmærksomme på, at arealet der søges
miljøgodkendelse for, stadig ligger ovenpå de vandreservoir der skal beskyttes,
og at HCS har problemer med at overholde gældende påbud om oprydning
omkring deres arealer på Høgemosen.
Der efterlyses trafikregulerende foranstaltning i krydset Randersvej/Lergravvej/
Pannerupvej, hvor der er problemer specielt i morgen og aftentrafikken. Problemerne ventes at stige, da udbygningen
af arealerne på østsiden af Randersvej
nu er påbegyndt. Her er naturligvis
også bekymringer omkring skolevejen.
Fællesrådet er opmærksomt på det, og
tager det med på augustmødet i Aarhus
Kommune.

For andet år i træk har anlægsgartnerne,
der passer plænen ved Smedebroen,
klippet de mange forårsløg ned, før
de har samlet kræfter til blomstring i
2018. Vi har påtalt det hos pedellen på
Bjørnshøj og lederen af Bjørnshøj, uden
resultat. Man skulle tro, at anlægsgartnere ved, hvordan man behandler
planter optimalt, men det er åbenbart
ikke tilfældet. Næste trin er en henvendelse til Aarhus Kommune, hvor vi vil
gøre opmærksomme på den manglende
professionalisme fra gartnernes side.
Som formanden nævnte i beretningen
vil kommunen opsige deres lejemål på
Trige Søndergård.
Skoleleder Torben Melvin kunne bekræfte, at man i september påbegynder
en udbygning/ombygning/renovering
af Bakkegårdsskolen, til den nette sum
af 12.mio. kr. Det skal give plads til, at
fritidsklubben og SFO klubben kan være
på skolen i stedet for i eksterne lejemål.
Arbejdet forventes færdigt til august
2018.
Hvad der så skal ske med Søndergård
står hen i det uvisse, da det ikke vil være
muligt at få økonomien til at hænge
sammen uden huslejen for de lokaler,
som kommunen betaler. Der blev givet
udtryk for nogen frustration over, at de
gode faciliteter som Søndergård kan
tilbyde ikke skal benyttes.

ordene ”I år går prisen for Innovation
og Nytænkning til en mikrovirksomhed
med ambitiøse drenge, der ikke er
bange for at tænke stort”.
- Der arbejdes på at få lavet en skaterbane et sted på skolens område.

Ja, der sker faktisk mange ting på skolen, som det omkringliggende samfund
ikke hører om, undtage hvis man har
skolesøgende børn. Det kunne jo godt
være, at ”folk i Trige” også gerne ville
høre om de spændende ting der foregår
i skoleregi.
Torben Melvig roste det gode samarbejde der er mellem lokalområdes institutioner, ST 70, KFUM spejdere og skolen.
Der arbejdes på at få en Multibane ved
Grundejerforeningen Bærmosehøjen.
Desværre kom de der skulle fortælle om
planerne ikke, men mon vi ikke hører
mere til den historie.
4. Regnskaber for Trige-Ølsted Fællesråd
og Treklang enstemmigt godkendte.
5. Ingen nedsatte udvalg.
6. Ingen indkomne forslag
7. Genvalg til Peter Koberg og
Thorsten Ericson
Genvalg til Annette Kjær Lange. Var
desværre ikke mulighed for at få
endnu en suppleant.
Genvalg til revisor Jørgen Johnsen

Torben Melvig kunne også fortælle, at
der for 1½ år siden blev nedsat et lederråd bestående af bl.a. repræsentanter
for institutioner og SSP. Bevillingen på
½ mio./år kan bruges til aktivitet blandt
børn og unge og giver mulighed for hurtig indgriben, hvis der opstår uro blandt
de unge. Sidste år er der brugt midler til
bl.a.
- Creaværksted
- Ungefestival
- Multiidræt
- 7. kl. har været på weekend med
Trænerspiren som har til formål at gøre
unge interesseret i en lederuddannelse,
der kan komme ungegrupper til gavn.
Foreløbig er der 20 interesserede.
- Unge fra Trige – Whired – har fået støtte til et projekt, hvor de har udviklet
en ”dims” til oprulning af mobilledninger. I en konkurrence, udskrevet
af Mind Your Own Business, vand de
unge Æresprisen for deres projekt med

8. Under eventuelt blev der spurgt ind
til, om der er uro blandt de unge i
byen. Det kunne der svares benægtende på, der er ikke rejst sigtelser
blandt unge i Trige det sidste år.
Anne Marie fra biblioteket nævnte, at
det flyder med affald omkring containerne på P-pladsen bag Brugsen. Henny
tager kontakt til AffaldVarme.
Ole Andersen kunne oplyse, at alle
containere til opsamling af glas og papir,
bliver fjernet 1. oktober, når det nye
affaldssystem tages i brug.
Dirigenten takkede for god ro og orden,
og der serveredes et lettere traktement.
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PLAKATSØJLEN

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i august, september og oktober

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Dato		

Tid

Aktivitet

Sted

Arrangør

06.09.

19.00  	

Banko starter

Trige forsamlingshus

ST 70  

25.09.

19.30  

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Trige Forsamlingshus

30.09.

18.00  	

Ålegilde/Høstfest

Trige forsamlingshus

Trige Forsamlingshus

09.10.

19.30  	

Præmiewhist

Trige forsamlingshus 	

Trige Forsamlingshus

HUSK du kan få dine arrangementer
i aktivitetskalenderen uden beregning.

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122

Kontakt treklang@yahoo.dk

www.trigeparkensbillardklub.dk
Trige Centervej 64, kld.

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

Banko

Trige Auto & Diesel

Vi starter bankospil op igen
den 6. september
i Trige Forsamlingshus kl. 19:00

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

30

TREKLANG · Juni 2017, nummer 91

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…

Vi takker for sponsoratet fra Super-Brugsen i Hinnerup,
plus to anonyme givere, som har sponsoreret
en ny bankomaskine til ST-70 Banko.
Foto: Bjarne Sørensen

Hilsen ST-70

En kæmpe tak til Peter
fra Rema 1000 i Trige
Tak til Peter for på alle måder at have bakket op om mit cykel
projekt for Team Rynkeby. Peter har støttet med naturalier
både på turen mod Paris – når vi har haft træningsture og givet
mulighed for opstilling af ”bøsser” for Børne Cancer Fonden i
alle 3 år. TAK til dig Peter for at bakke op om en god sag!
Venlig hilsen
Helle Rye Arndal
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