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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 21. oktober 2017.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 9. december 2017.
Deadline for tekst
og annoncer er den
10. november 2017.

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

REDAKTØREN SKRIVER

Efterårets mange farver

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

Det er efterår og naturen viser sig i sine smukke, våde og blændende nuancer.
Efteråret er nedfaldne blade, æblehøsten, klargøringen til vinterkørslen med bilen og
sidst men ikke mindst oplevelsen af naturen i stilhed og mange farver.
I dette nummer bringer vi en artikel om ægteparret Ulla og Flemming, som har boet
på Lergravvænget i 20 år. Ulla er kørestolsbruger og har en stor passion for haven.
Tyrkiske roser, hortensiaer, fuchsiaer i alle størrelser og farver lyste dejligt op og bød
velkommen til gæsterne, da Ulla fejrede sin 50-års fødselsdag i starten af september
måned. Det er en have hvor blomster, farver, hygge og afslappethed klæder
hinanden og danner en dejlig indbydende cocktail. Ulla elsker at gå rundt i hendes
have ved hjælp af en smart ladvogn.
Man kan kun beundre en modelbygger, når ens færdigbyggede model har
imponerende detaljer i miniatureformat. Thomas Pallesen fra Trige er en af dem.
Han har med to stilfuldt reproducerede modeller – en australsk spitfire og en BA-10
kampvogn – deltaget i modelbygningsudstilling og konkurrence AROS-OPEN 2017
på Lisbjergskolen. Udover modelbyggeri er Thomas en aktiv ishockeyspiller.
Lindegårdens Støtteforening har arrangeret den tilbagevendende årlige sommerfest
i Den Integrerede Institution Lindegården. Festen løb af stablen den første søndag
i september og var endnu en gang en stor succes. Vejrguderne var med eventen,
og der var optimale forhold til de mange planlagte aktiviteter. Både børn, forældre,
bedsteforældre og pædagoger nød den festlige sensommerstemning på legepladsen
i Lindegårdens børnehave.
Gymnastikafdelingen i ST 70 byder på mange forskellige hold og har tilbud til alle
aldersgrupper, der ønsker at bevæge sig.

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Helhedsplanen byder som vanligt på en bred vifte af arrangementer og aktiviteter.
Udover mødestedet i Beboerhuset Oasen, søndagshygge i Trigeparken, lektiehjælp,
strik med Henriette og Lone, vejledning om jobsøgning og uddannelse, er der et nyt
tilbud for børn fra 8 til 12 år, som gerne vil lære at lave mad.
Der er i derudover mange andre interessante aktiviteter på biblioteket, forsamlings
huset og sognegården.
Kamal Ahmane
Fotos: Inge Lynggaard Hansen

Kamal Ahmane, redaktør

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
TREKLANG · Oktober 2017, nummer 93

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
Ulla fra Lergravvænget
Foto: Henriette Wedel Nielsen
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET / TRIGE / KFUM SPEJDERNE

WWW.TRIGE.DK

Hjertevarme billeder

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

www.aakb.dk/trige

Arrangementer efterår 2017

Sprogleg for babyer og deres
forældre

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

Mandag den 20. november kl. 10 v. bibliotekar Anne Marie Jensen
Arrangementet foregår i Oasen, Trige Centervej 26 a
Denne formiddag skal det handle om sprogstimulering. Vi skal ganske kort snuse
til den teoretiske side af sagen, men vigtigst af alt, skal vi synge og lege med
sproget. Vi skal Ride ranke, flyve og sejle, lære nye fagtesange, rim og remser,
og vi genopfrisker også nogle af dem, du sikkert husker fra din egen barndom.
Sprog er vigtigt for at mestre verden. Det er en af de vigtigste og mest uvurderlige
gaver du kan give dit barn.

Foto fra bogen
”Naturen på recept”
af Peter Geisling
(Gyldendal)

Morgenstund har guld i mund. Billedet er taget af Katarina Kocmanikova, som har indfanget en nærmest
magisk stemning over Trigeparken.

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.
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Aftensol over Trige – foto: Inge Lynggaard Hansen
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NYT FRA HELHEDSPLANEN

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

Kalder 8. og 9. klasse!

Nyt fra Helhedsplanen Trigeparken

Bliv lektiehjælper i Beboerhuset Oasen
Går du i 8. eller 9. klasse? Har du lyst til at hjælpe mindre børn med lektier
og være med til fælleslege?

Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

Sundhedscaféen
i Beboerhuset
Oasen
Trige Centervej 26A

Kig dig for på disse
sider og se, hvad der
er af spændende
tilbud og aktiviteter
Der er måske noget for dig eller nogen du kender? Det kunne være filmaften i
Mænds Mødested, MandeMad i Oasen eller madskole for børn i skolekøkkenet,
en fortrolig samtale om dit helbred i Sundhedscaféen eller en god kop kaffe til
grønlandsk kaffemik eller Mødestedet?

Grønlandsk
kaffemik
Kom til Kaffemik med
Kammak / Det grønlandske
hus i Beboerhuset Oasen.
Nyd grønlandsk kage og tørfisk,
læs avisen på grønlandsk og
mød medarbejdere fra Det
grønlandske Hus i Århus.
Sæt X i kalenderen: Torsdag
d. 14. december kl. 14.0015.30
Har du spørgsmål? Kontakt
Sanne på sp@glhus.dk eller
tlf. 2048 1893.

Som Ulla siger i artiklen andet steds i denne udgave af Treklang, så er det jo med
at benytte sig af det.
Du er også inviteret til Lysfest i Trigeparken, når det i løbet af november bliver rigtig
mørkt om aftenen. Ligesom i 2016 sætter vi en masse farvestrålende silkepapirs
lamper til vejrs og fejrer lyset midt i mørket – selvfølgelig til musikakkompagnement.
Vi har ikke fastsat en dato endnu, men hold øje med [Trivsel i Trigeparken] på
Facebook, opslag i opgangene i Trigeparken og dér, hvor du handler ind.

Tjek Trigeparken
på Facebook!

Torsdage i lige uger
kl. 14.30-16.30

Lysfest

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. Vi ses!

Sæt X i kalenderen!
Kom til LYSFEST v/ Oasen
torsdag d. 23. november kl.
16.30-18.30. Ligesom sidste år
fejrer vi lyset midt i mørket og
sender lanterner mod aften
himlen. Det er gratis og for alle!

Se arrangementer og andre
tilbud fra Helhedsplanen på
[Trivsel i Trigeparken] og
meld dig ind i beboernes
egen gruppe på [Trigeparken
– afd. 19 og 20].

God mad
og Mandesnak

Husk, at du altid kan finde informa
tion om hele paletten af Helhedsplanen Trigeparkens aktiviteter og
tilbud på borgerportalen 8380.dk.
8
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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 :·)

Kom forbi Lektiecaféen i Beboerhuset
Oasen om onsdagen kl. 16-18 og se
om det er noget for dig eller kontakt
Henriette på 5269 8632 og [henriette
helhedsplan] på Messenger.

Som ulønnet lektiehjælper får du noget
på dit CV, som du kan bruge, når du vil
søge et fritidsjob, du lærer fra dig og
gør en forskel for byens børn.

Bag Lektiecaféen står Helhedsplanen
Trigeparken og Dansk Flygtningehjælp.

Gør en forskel for børn i Trige
Hver onsdag kl. 16-18 kan alle børn fra Trige og omegn komme i
lektiecafé i Beboerhuset Oasen.
Her får de få hjælp til lektierne, ligesom der også er tid til tehygge og leg. Vi har
brug for flere voksne i Lektiecaféen, så børnene lige kan få den ekstra hjælp til
ord og tal, der kan gøre en stor forskel for den enkelte. Heidi Lund er frivillig
hver onsdag i Oasen: ”Jeg begyndte som frivillig i lektiecaféen, da jeg flyttede til
Trige for to år siden. Dels var mit mål at lære nogle ansigter at kende i byen, og
dels har jeg i længere tid haft et ønske om at blive lektiehjælper. Der er masser
af hygge og gode stunder i lektiecaféen, og fordi vi først begynder kl. 16, kan
jeg nå det efter arbejde.” Lektiecaféen er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Helhedsplanen Trigeparken.
PS. Vi vil også meget gerne høre fra dig, der går i 8. eller 9. klasse eller er
pensionist!
Har du lyst at gøre en forskel og give to
timer af din tid?
Kontakt Henriette på 5269 8632 eller
henriettehelhedsplan@gmail.com

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.
Mad er godt!

8380.dk

Vi har lektiecafé om onsdagen kl.
16-18, hvor børn i 0.-5. klasse får
hjælp til lektier i fx dansk, matematik
og engelsk – og leg i pausen. Så vi har
brug for lige præcis dig i lektiecafeen!

Du møder bare op og har
du spørgsmål, så ring til
Mænds Mødested, Tommy
på 2687 5212

Heidi Lund fra Trige er frivillig i lektiecaféen og vild med det.

Lektier + Leg
Alle børn og unge i skolealderen er velkomne i Lektiecaféen. Du kan
få hjælp til lektier og være med til at lege og spille spil. Lektiecaféen
drives af Dansk Flygtningehjælp og Helhedsplanen Trigeparken.
Har du spørgsmål? Kontakt Henriette på 5269 8632

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

Oktober 2017, nummer 93 · TREKLANG
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TEKST OG FOTO: HENRIETTE WEDEL NIELSEN

I haven hos Flemming og Ulla

Kære småbørnsforældre
Mød op på Trige Kombi-bibliotek torsdag d. 9. november kl. 11.00

Flere af jer kender nok Ulla og
Flemming fra gadebilledet i Trige,
ligesom Treklangs udsendte gør.
Flemming og Ulla har hus og have på
Lergravvænget, hvor haven i skrivende
stund byder på saftspændte æbler og
masser af blomster, selv om vi er midt
i september. Der er tyrkiske roser, de
smukkeste hortensiaer og så bugner
krukkerne på terrassen af fuchsiaer i alle
størrelser fra den sarteste lyserøde til
dramatisk mørkelilla, ja, nærmest sort.
Flemming og Ulla har boet i huset i Trige
i 20 år og har indrettet haven, så Ulla via
en smart ladvogn kan gå rundt i haven.
Ulla er nemlig kørestolsbruger pga.
spastisk lammelse. Det er tid til æble
høst, og her tager Flemming over, for
høsten bliver stor i år.
Æblerne stortrivedes med den megen
regn henover forår, sommer og det
tidlige efterår, så nu har de den helt
rigtige kombination af sødme og
syrlighed – lige præcis når danske æbler
er allerbedst.
Tilbage i 1997, da Ulla og Flemming fik
bygget huset, var der syv andre huse
i kvarteret. Grunden var ganske billig,
og bybussen gjorde holdt lige rundt om
hjørnet og gjorde udslaget for parret,

for så kunne Ulla selv transportere sig
ind til Aarhus og være aktiv. Ulla kan
nemlig godt lide at male og tegne,
og netop tegneriet har hun taget op
igen på et gratis kursus på Folkestedet
inde i Aarhus hver onsdag: ”Det skal
man da bare benytte sig af… man
kan gå til mange ting dernede,” siger
Ulla. Hun håber, at inspiration fra
croquistegningen kan føre til, at hun
kommer i gang med at male akvareller
af blomster igen.

31. august fyldte Ulla 50 år. Alle
vennerne kom forbi – flere af dem
er kørestolsbrugere, så der var godt
proppet i den hyggelige stue. Der blev
bestilt smørrebrød udefra, og det var
noget, der faldt i gæsternes smag. Ulla
havde en rigtig hyggelig fødselsdag:
”Jeg er bare glad for, at der kommer
nogen,” afslutter Ulla med et smil.

Har I deltaget i Børnegruppens
aktiviteter i Oasen under barsel? Er
jeres familie nytilflyttede til Trige
og omegn og kunne I tænke jer nyt
netværk? Skal du snart på barsel
og frygter ammetrummerum? Kort
sagt: Bor du i Trige og omegn og vil
gerne møde andre småbørnsfamilier
til fælles aktiviteter og netværk?

Børnegruppen er en del af Helhedsplanen Trigeparkens aktiviteter fra 2014-18.
Der skal ske ændringer i Børnegruppen
fra 2018. Anne Marie fra Trige Kombi-bibliotek vil gerne holde Åbent Hus
på biblioteket månedligt, hvor I småbørnforældre kan danne netværk og

arrangere jeres egne aktiviteter – men
hvordan det skal foregå i praksis vil vi
gerne brainstorme med jer om til mødet.
Mange hilsner fra Henriette, Helhedsplanen Trigeparken og Anne Marie, Trige
Kombi-bibliotek

Mød op på Trige Kombi-bibliotek
torsdag d. 9. november kl. 11.00
I Børnegruppen i Trige mødes forældre
og familiens allermindste til aktiviteter
og netværk i Beboerhuset Oasen mandag kl. 10-12, hvor alle er velkomne.
Meld dig ind i gruppen på Facebook ved
at søge på [Børnegruppe i Trige], hvor
du også kan se de kommende aktiviteter.

Find os på Facebook:
Børnegruppe i Trige

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
10
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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
Oktober 2017, nummer 93 · TREKLANG
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Ny facebookgruppe til dig som
søger job eller gerne vil starte
på uddannelse
Meld dig ind i [Jobidéer Trige] på Facebook med jobforslag
og hjælp til dig, der der bor i Trige og omegn.
Bor du i Trige og står du uden job, går du og overvejer
hvilken uddannelse du skal starte på, eller måske er du i
job, men overvejer at skifte?
Så kom og få hjælp til din jobsøgning og afklaring til
uddannelse.
Ring, skriv eller kom forbi mig på kontoret på
Trige Parkvej 33, kælderen. Jeg er på kontoret
alle dage undtagen torsdag.
Mads Hjortnæs, fremskudt job- og uddannelses
vejleder, Helhedsplanen Trigeparken,
Trige Parkvej 33, kælderen.
Tlf. 4185 6462 / mail hjma@aarhus.dk

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
12
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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.

Oktober 2017, nummer 93 · TREKLANG
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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		
Simon Warming
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Bill Toft Sandberg
Trige Centervej 62		
Ibrahim Eid
Trige Centervej 30		
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
22 40 52 20
41 14 48 43
28 86 73 98

Her er november og decembers menu i Café Spisestuen.
Vi glæder os til at se jer!

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

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

Trige Centervej 26, gavlen 		
Trige Parkvej 39, kld. 		

86 23 16 14
88 83 56 30

21 47 31 22

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”
Ingrid Gertsen
21 52 23 90

KULTURKLUB
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

KVINDEKLUBBEN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer

50 33 17 07

SUNDHEDSCAFÉEN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

40 85 50 79

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs

41 85 64 62

8380.DK
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont
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Aftensmad
Dessert
Sodavand

35 kr
10 kr.
5 kr.

Halv pris for børn
Gratis kaffe efter maden

CAFÉ SPISESTUENS MENU
2. HALVÅR 2017
Torsdag d. 2. november kl. 17-19
Gammeldags oksesteg med kartofler og
skysovs
+ Ananas med makronfløde
Torsdag d. 16. november kl. 17-19
Ristaffel med kylling og diverse + Frugter
med råcreme
Torsdag d. 30. november kl. 17-19
Julemiddag: Flæskesteg med kartofler og
sovs
+ Appelsinris
Torsdag d. 7. december kl. 12
Julefrokost OBS 40 kr.

MADSKOLEN / FRITIDSPAS

BILLARD
Frank Richard Hansen

TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen

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

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

KLUBBER OG AKTIVITETER

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

Kirsten og Bodil

Priser

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)
afd. 19: Tonny Nielsen
afd. 20: John Højsholt

Velkommen til
efteråret i Cafe
Spisestuen

28 15 41 34
21 28 76 40

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen

51 83 64 52

27 48 99 66

Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

91 36 56 02

Strik med Lone og
Henriette
Velkommen fredag
den 17. november
kl. 10.00-11.30
Vil du strikke sammen med os engang
imellem? Første gang i Oasen, hvor vi
også hører Lone læse en fortælling
og drikker kaffe naturligvis.
Dette er et samarbejde
mellem Helhedsplanen
Trigeparken og
Menighedsrådet.

Foto: Inge Lynggaard Hansen
Oktober 2017, nummer 93 · TREKLANG
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NYT FRA HELHEDSPLANEN

NYT FRA HELHEDSPLANEN

VI LAVER MAD SAMMEN

GRATIS MADLAVNING FOR BØRN 8-12 ÅR
Vi laver mad sammen, hvor vi leger med mad og lærer nye måder at lave mad
på. Vi har plads til 8 børn på holdet, og du får din egen kogebog.
Du må gerne invitere din familie til middag, hvis du har lyst!
Vi mødes hver anden tirsdag i lige uger

FØRSTE GANG ER TIRSDAG D. 31. OKTOBER KL. 16.30-19.00
I BAKKEGÅRDSKOLENS SKOLEKØKKEN
TILMELDING TIL HACER PÅ 4185 5240 ELLER hace@aarhus.dk

Mødestedet i Beboerhuset Oasen
Mødestedet er en varm kop kaffe, lidt lækkert at spise – og så inviterer vi spændende gæster
til en god snak – så du også får lidt med hjem
Torsdag d. 26. oktober kl. 14-16:
Kom og bliv screenet for Tuberkulose (TB) – det er gratis. Du kan også få en god kop kaffe, lidt lækkert at spise.
Torsdag d. 9. november kl. 14-16:
Der er frisk kaffe, lidt at spise, spil og masser af god snak – og så kommer fysioterapeut Lars Pedersen
fra Aarhus Kommune forbi. Du kan også blive screenet gratis for Tuberkulose.
Torsdag d. 23. november kl. 14-16:
Kom og hyg med en god kop kaffe, spil, snak og lidt lækkert at spise.
Varmemester Tonny Nielsen kommer og lærer os at spare penge på varmeregningen lige her inden vinterkulden!
Torsdag d. 14. december kl. 14-16:
Kom til julekaffemik i Mødestedet med traditionelt grønlandsk hjemmebag, grønlandsk avis, frisk kaffe,
tørfisk og folk fra Det Grønlandske Hus i Århus – og så kommer præst Peter Viuff forbi og læser en julehistorie.

Søndagshygge
i Trigeparken
Der var kaffe på kanden og chokoladekage på bordet, da beboere i Trigeparken søndagshyggede ved legepladsen
neden for gryden ved Oasen den 10.
september.
Nye og gamle beboere, såvel som børn
og voksne nød hinandens selskab.
Hold øje med flere hyggearrangementer
henover efterår og vinter. Bag søndagshyggen står fællesskabsagenterne og
Helhedsplanen Trigeparken.
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WWW.TRIGE.DK

SENSOMMERFEST I LINDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO: SUSANNE FELD RIVERA-HANSEN

Sensommerfest
i Den Integrerede
Institution Lindegården
Sensommerfest i Den Integrerede
Institution Lindegården Den årlige
støttefest løb af stablen den første
søndag i september.
Vi havde smukt sensommervejr til en
festlig dag for børn, forældre, bedsteforældre og pædagoger på legepladsen i
Lindegårdens børnehave.
Festen blev arrangeret af Lindegårdens
Støtteforening. En forening af forældre,
der arbejder frivilligt med bl.a. sommerfesten. Den finansierer den årlige bondegårdstur, teater for børnene og legetøj
til både vuggestuen og børnehaven.
Støttefesten bliver hvert år sponsoreret af det lokale erhvervsliv i Trige og
omegn. I år var det bl.a. Rema, Lokal
Brugsen, Dyrlægen i Trige og Züblin, der
hjalp med gaver til lotteriet og mad til
dagen. Tusind tak for det.
Dagen begyndte med morgenmad i
børnehavens gymnastiksal kl. 9. Herefter åbnede forlystelserne kl 10. Der var
hoppeborg, flot pyntet havetraktor med
lad, flødebollemaskine, ansigtsmaling,
’tatovering’, fiskedam og meget mere.
Den røde hytte var lavet om til kaffe- og
kagehus. Frokosten var lavet af Lindegårdens egen kok/pædagog Jonas og
smagte som altid lækkert. Festlighederne fortsatte til kl 14, hvor familierne og
pædagogerne var trætte efter en sjov og
hyggelig dag.
Endnu en gang tak for en dejlig dag
og opbakning til forældre, pædagoger
og sponsorer. Vi glæder os allerede til
næste års støttefest!’
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ST70 GYMNASTIK

ST70 GYMNASTIK

Tjek lige vores hjemmeside inden du sender dit barn til gymnastik
Da vi skrivende stund lige er startet på sæsonen, er vi ikke helt sikker
på alle hold har deltagere nok til at blive gennemført.

Gymnastik for voksne

Gymnastik for børn

i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen

ST70 gymnastik voksenhold er sæsonen 2017-18 er netop gået i gang i september,
men er du ikke kommet med fra starten, så kan det nås endnu at komme med,
mød op og få en snakke med instruktør og der er flere plads.

Tilmelding på www.st70.dk under gymnastik
Gymnastiksæsonen 2017-18 er netop gået i gang i september, men er dit barn ikke kommet med fra start, så er det ikke noget
problem, I kan bare møde op, der kan være hold der er optaget, så tjek vores hjemmeside.

Voksenhold, der er startet:

HUSK at gymnastik er en fantastisk motionsform og en god mulighed for at møde andre mennesker med samme interesse.
Børn får rigtig mange glæder og fordele ved at gå til gymnastik, for kroppen bliver udfordret og brugt på mange forskellige
måder. Alle vores børnehold starter forfra hvert år, så alle kan være med og lære noget nyt. Har dine børn et Fritidspas fra
Aarhus Kommune, så kan I bruge dem hos os.

MANDAGE
Pigetons 0.- 3. klasse
(årgang
2011 – 2008 (07)
v/ Mette og Mia.
Kl. 16.30 – 17.25
Pigetons er lige holdet for dig, hvis du
vil gå til gymnastik, hvor der er fart
på, masser af energi og puls, sved
på panden og mulighed for at bruge
kroppen på mange måder. Vi skal
lave en masse spændende forskelligt
gymnastik, danse, sjippe og have det
sjovt til musik.

3. – 7. klasse v/ Mia og Mette.
Kl. 17.30 – 18.30
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 et sejt danse ”moves”,
som du synes andre skal lære. På
holdet skal vi også arbejde med de
grundlæggende øvelser som sving,
hop, krydskoordinering og balance.
I sæson vil vi arbejde på serie som vi
skal opvise med til foråret 2018.

2-4 år v/Christian.
Kl. 16.15 – 17.15
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.

TORSDAGE
2.-3. klasse
Kl. 17.00 – 18.00
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 succesoplevelser.

TIRSDAGE
Gymnastik og leg 0.-1.klasse
v/ Mathilda. Kl. 16.00 – 17.00
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. Gymnastik og leg er holdet for dig, der er fyldt med
krudt og energi. Der vil være fokus på, at det skal være sjovt at bevæge sig.
20
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Stram Op

Crossdance ™

v/ Helle
Mandage kl. 17.00- 18.00

v/ Helle
Mandage kl. 18.00- 19.00

v/ Lena
Mandage kl. 19.30- 20.15

ONSDAGE
Forældre/barn gymnastik

Spring
Super Girls - rytmetøser

Step for øvede

Pilates for begynder

Piloxing for alle

v/ Lucy
Tirsdage kl. 17.30- 18.30

v/ Lucy
Tirsdage kl. 18.30- 19.30
Mandage kl. 18.30- 19.30

Bevægelse/afspænding

Puls & Styrke

v/ Dorrit
Holdet er optaget

Pilates flow
v/ Lucy
Tirsdage kl. 19.30- 21.00

Se holdbeskrivelser
og træningstider på
www.st70.dk
under gymnastik

v/ Olga
Torsdag kl. 19.30- 21.00

Gymnastik og leg 4-6 år
v/Klaus. Kl. 16.15 – 17.15
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 ind
imellem.
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 V/Klaus.
Kl. 17.15 – 18.15
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.

Indoor Cycling
ST70- gymnastik har også Indoor
Cycling vi kan tilbyde hold i 2
forskellige niveauer samt en kombi
med spinning og styrketræning.
Der er faste tider for træning men
du booker ind når du kan betaling
pr. gang se træningstider på vores
hjemmeside. Har du ikke prøvet
spinning hos os: Kontakt os på
gymnastik@st70.dk og aftal en
prøvetime.

Priserne kan se på
ST70 hjemmeside

Crossdance ™ Kl. 19.30 – 20.15
Vi prøver igen at starte Crossdance i Bakkegårdsskolens gymnastiksal, en time
hvor kommer hele kroppen igennem. Kan du li’ go’ musik, som du kan synge
med på, simpel koreografi og masser af sved, så kom afsted og tag evt. din nabo
med.

Nye hold der er først starter i oktober:
Mandage i Bakkegårdsskolens
gymnastiksal starter den 23.okt.

Onsdage i Trige Søndergård starter den 4.okt

Herregod træning for m/k

Stram Op + Step Basic v/ Connie

v/ Lena. Kl. 18.40 – 19.25
Vi træner kroppens stryke, 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.

Kl. 17.00 – 18.00
Stram op med step et 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 stryke, tempo, balance og smidighed under grundig forklaring for den
rette teknik og kropsholdning. Har du lyst til at blive udfordret så bare mød op.
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ST70 BESTYRELSE

ST70 / NYT FRA TRIGE

ST70 bestyrelse
HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Har du lyst til at spille
badminton?
Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

Der er stadig ledige pladser på badmintonholdene for voksne.
Har du lyst til at spille badminton, så kik forbi og få en prøvetime.

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

Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 23. november 2017
i Trige Forsamlingshus
Trige-Ølsted Fællesråd afholder det halvårlige repræsentantskabsmøde

gymnastik@st70.dk

Der er fremsendt invitation til de respektive medlemmer af repræsentantskabet, men skulle der sidde
nogen med ideer/spørgsmål/forslag til emner, som Fællesrådet kan/skal gå videre med, så skriv til formand
Steen Edeling på edeling@webspeed.dk.
Fællesrådet arbejder for hele Trige-Ølsted området, så der kan meget vel sidde nogen, udenfor
repræsentantskabet, som har noget de gerne vil dele med beboerne i områderne.

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

HEH – Fællesrådet
Gartnerparken 8, 8380 Trige

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

Affald/varme har nu taget det
udbyggede værk i Lisbjerg i brug.
Fællesrådet har lavet en aftale om
rundvisning
Onsdag den 25. oktober 2017
kl. 19-21.
Der kan desværre kun være 25 på
rundvisningen, så efter princippet
”først til mølle” fyldes der op på
deltagerlisten. Henvendelse til
edeling@webspeed.dk.
Trige-Ølsted Fællesråd

KLOAKSERVICE
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Træningstiderne er:
Tirsdag og torsdag: kl. 18.30 – 20.00
og kl. 20.00 – 21.00.

Indbydelse

Vild-med-vilje-reservat
Nåede du forbi Katinka Fischers Vild-med-vilje-reservat her i sommer?
Katinka fortæller: ”Jeg har sået det til med vilde og halvvilde blomster i foråret,
og nu er det blevet til en blomstrende biotop og levested for dyr! Der er bier,
sommerfugle, biller, græshopper, tudser, larver og andet krible-krable i blomsterskoven. Skovspurve og andre små fugle finder føde i skjul af de høje planter,
og jeg har set en spurvehøg på lur på en gren i haven. Det er helt vildt! Og folk
kigger ret meget. Jeg har set et par med salatskålen for at finde vilde, spiselige
planter. Et barn der syntes, det lugtede af slik, en gammel dame, der fik teksten
på skiltet læst højt.”
Vi håber, at Katinka gentager successen næste sommer – måske kan hun inspirere
andre til at gøre det samme :)
Foto: Katinka Fischer
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THOMAS PALLESEN ER BIDT AF MODELBYGGERI

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: KAMAL AHMANE

Thomas Pallesen er bidt
af modelbyggeri
”Med årene bliver man mere perfek
tionist: modellerne er blevet mere
naturtro og nøjagtige og detaljerne er
blevet flere”, fortæller han. Thomas
bruger gerne mellem 16 og 20 timer
på en model. Andre bruger flere timer.
Det kommer selvfølgelig an på hvilken
model der skal bygges. Han har mange
færdigbyggede modeller derhjemme.
Han har også mange ufærdigbyggede
modeller og han bruger gerne et par
timer hver aften.

Udover at være en aktiv ishockeyspiller, er Thomas Pallesen fra Trige
en modelbygningsentusiast.
Han har i sidste måned deltaget i en
modelbygningsudstilling og konkurrence
AROS-OPEN 2017 på Lisbjergskolen
arrangeret af Århus Modelbygger
Klub. Der deltog også udenlandske
model- byggere fra både Sverige og
Tyskland. Der var masser af spændende
og fascinerende modeller: militære
køretøjer, flymaskiner, helikoptere,
kampvogne, alle mulige slags biler,
skibe, lastbiler, tog og diverse figurer i
alle afskygninger i miniatureformat.
Fik sin første model som julegave
Thomas var 10 år gammel da han
byggede sin allerførste model. ”Det var
en julegave, og da jeg blev færdig med
den, købte jeg flere”, fortæller han.
Da han blev 16 holdte han en pause
fordi han blev optaget af andre ting
end at bygge modeller. Men for seks
år siden genfandt Thomas byggelysten
og byggeglæden igen. Hver 3. søndag
mødes han sammen med mange
andre modelbyggere fra klubben på
Lisbjegskolen, hvor de forsøger at
genskabe og bygge kopier af fly og alt
mulige køretøjer i modelstørrelse.

24
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Det kan være en dyr hobby
Thomas mener, at moddelbygning kan
være en dyr hobby, men alt er relativt
og det afhænger af hvad man vil opnå
som resultat. ”Man kan sagtens købe
et startsæt med en pensel og lidt akryl
farver, så mangler man bare en lim. En
hobbykniv og evt. en neglefil til at fjerne
rester af støberammen er til gengæld
uundværlige værktøjer”, forklarer han.
I dette tilfælde er det ikke så slemt.
Sættet kan fås for omkring 100 kr.,
og limen, som kan holde længe koster
omkring 40kr. De farver der følger
med kan bruges men den generelle
anbefaling vil være at købe noget andet
som normalt ligger til 17-27 kr., per
bøtte. Priserne varierer også alt efter
producent og hvordan sættene er støbt
og hvilke ”ekstradele” der følger med.

Ifølge Thomas Pallesen kan man nemt
ende i at bruge flere tusinder kroner
når man fx vil prøve noget lidt sværere,
udfordre sig selv, udvikle sig og udvikle
ens tekniker og hermed optimere sin
byggeproces, så de nybyggede modeller
bliver bedre end de forrige.
”Man kan også købe dyre dele støbt
i resin eller fotoætset metaldele for
at gøre modellen mere realistisk i den
skala man nu bygger”, fortæller han
og nævner hans australske spitfire (se
billedet).
Kan forbedre børnenes
koncentrationsevne
Thomas understreger, at modelbyggeri
er fordybende, afslappende og kan
forbedre både børnenes finger
færdighed, motorik og koncentration.
”Vi har tidligere forsøgt at starte
noget for de unge i området da det
kan give dem større tålmodighed og
bedre koncentrationsevne at side med
i forhold til computerspil.”, siger han
og håber på, at det ønskede projekt en
skønne dag bliver til virkelighed.

Til Hunde, Katte & fugle
Aut. Forhandler, kun kvalitetsprodukter

Besøg vores butik og spar!

Hvis der er nogle i Trige området, som
er interesserede og godt kunne tænke
sig at prøve kræfter med modelbyggeri,
så må de meget gerne skrive til Thomas
Pallesen. Alle dem der har lyst til at være
eksperimenterende kan være med. Også
voksne selvfølgelig.

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
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PLAKATSØJLEN

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i oktober, november og december

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Dato		

Tid

Aktivitet

Sted

Arrangør

23.10.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

06.11.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

20.11.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

02.12.

18.00

Julefrokost

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

04.12.

16.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

10.12.

14.00

Andespil

Trige forsamlingshus

Trige forsamlingshus

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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OBS: Vi har fået nyt telefonnummer i Forsamlingshuset: 7175 9475

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19

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.

Kontakt treklang@yahoo.dk

BANKOSPIL

Trige Auto & Diesel

Frit valg af værksted
- også under garantien

HUSK du kan få dine arrangementer
i aktivitetskalenderen uden beregning.

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…

Andespil

I Trige Forsamlingshus
Lørdag d.2. dec. kl. 18.00
Alle er velkomne!

i Trige Forsamlingshus
Søndag den
10. december kl. 14.00.
Vi spiller 30 omgange.
Trige forsamlingshus
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