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Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk

FORMAND
Steen Edeling
Bærmosevej 1
Trige
Tlf.:86 23 26 26

NÆSTFORMAND
Henny Hansen
Bjørnshøjvej 18
Trige
Tlf.: 86 23 12 99

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. Har du ikke fået Treklang, så giv venligst besked på mail.
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 9. december 2017.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 10. februar 2018.
Deadline for tekst
og annoncer er den
12. januar 2018.

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

REDAKTØREN SKRIVER

Glædelig jul og godt nytår!

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

Ho Ho Ho. Nu er det jul igen, og vi skal huske at nyde
denne fortryllende og magiske fest, imens den er i gang.
Man møder mennesker hid og did i vinterens skønne juletid. Måske kan jul
næste år se anderledes ud for mange familier, hvis de bliver ramt af skilsmisse,
dødsfald eller andre små og store livets genvordigheder, som kan gøre denne
periode ”tungere” og svær at komme igennem. Jeg synes, at juleperioden oftest
er smuk, lys og klar. Juletonerne rumsterer allerede i mit hoved, og jeg har lært
nogle kendte salmer fra det danske julerepertoire. ”Det kimer nu til julefest”,
”Dejlig er den himmel blå”, ”Barn Jesus i en krybbe lå” er med til at sprede en
helt særlig stemning – hygge og glæde.
Jeg holder meget af den danske jul, og på det lægger jeg ikke skjul. Man bliver
glad og fro og med gaverne slår man sig til ro. Vi bliver underholdt af den
blidelige lyd og julens hygge bringer fryd. Til jul vanker der lækkerier og gaver,
og med glæde æder jeg snold som en gnaver. Gløgg, juleøl og æbleskiver giver
en følelse af stor iver. Jeg fandt frem til min nissehue og hentede træet, som står
i vores stue. Når vinterens kolde ansigt viser sig frem, bringer juletræet varme
i manges hjem. Smukt ser grantræet ud, når det er pudret af sne, som jo er
vinterens smukke flig. I december er grantræet prydet med gyldne stjerner, små
engle, kravlenisser og kugler, som kommer til at dingle. Julegaverne fylder en
stor sæk og til juleaften bliver de foræret væk. Ja, julestemningen er allerede
skudt i gang og juleaftenen varer natten lang med hygge og diverse julesange.
Vi danser om træet mange gange. En hyggelig nat med glitrende julelys, som
slutter med et kærligt kys. Et håb midt i den hellige nat om, at man aldrig bliver
forladt. Et håb om forbedringer før nattens mulm falder som et slør. Et håb
om, at verden ikke bliver mere skør. Et håb om, at den som er alene, finder den
eneste ene. Jul er funklende lys og lange nætter. Jul er børnenes glæde og latter.
Jul er børnenes leg under træets grønne og gavmilde arme. Sikke en dejlig fest
og hjerterne er varme.
Jeg ønsker alle vores læsere og annoncører fryd og gammen.
Glædelig jul alle sammen!
Kamal Ahmane
Fotos: Inge Lynggaard Hansen

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
TREKLANG · December 2017, nummer 94

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
Kenny tænder lys i juletræet
Foto: Inge Lynggaard Hansen
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Arrangementer vinter 2017/2018

www.aakb.dk/trige

Hvad er sprogog bogleg for 2½-årige?
Først og fremmest er det sjovt! Når man er 2½ år er sproget stadig i sin
vorden, og det er meget forskelligt hvor det enkelte barn er i sin sprog
lige udvikling.
Derfor skal vi blandt andet rime og remse. Når man bruger rim og remser, tydeliggøres sproget. Ordene udtales klart og tydeligt, og vi understreger sprogets
rytme, så sproget nærmest bliver syngende. Det er med til at gøre det lettere for
børnene at optage ordene i deres sprog og ordforråd.
Motorisk udvikling er nærmest en forudsætning for den sproglige. Vi skal lave
store bevægelser og klaske nogle fluer med fluesmækkere, men også bruge
vores mimik til blandt andet at udtrykke følelser, og fingrene til at lege krabber
på gulvet. Hver gang vi mødes vil vi også bruge tid på højtlæsning. Jeg læser en
bog højt for alle og derefter er der tid til, at de enkelte børn og forældre kan
fordybe sig i de bøger jeg har med i bogkufferten. Først og fremmest er højtlæsning hyggeligt, men det er også en vigtig brik i sprogtilegnelsen, og på lang sigt
er det fremmende for både læse- og skrivefærdigheder.
Sprog- og bogleg er ikke et kursus, hvor børn lærer at tale
flydende og rent. Det er et tilbud om at møde sprog på
mange måder, og især med fokus på at lege med sproget.

Det’ for børn!
Foråret 2018 i Trige byder på højt
læsning og rim og remser for børn
fra 2½ år og op samt sanse- og
sprogleg for de allermindste.
Det foregår på Trige Kombi-bibliotek og
udbydes af lokale forældre fra Børnegruppen i Trige i samarbejde med Trige
Kombi-biblioteks bibliotekar Anne Marie
Jensen.
Højtlæsning med rim og remser udbydes
som hold med plads til 10 børn + for
ældre på hvert hold over ca. 10 mandage. Det bliver om eftermiddagen kl. 16,
når Biblioteket lukker for betjening. Det
er meningen at både børn og forældre
deltager aktivt, og at forældrene efterhånden tager over ved f.eks. at læse højt
i gruppen. Du kan læse mere om tilmelding på Bibliotekets side her i bladet.
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Dette er udspillet på baggrund af
det møde, der fandt sted på Trige
Kombi-bibliotek d. 9. november, som
Facebookgruppen Børnegruppe i Trige
var inviteret til sammen med bibliotekar
Anne Marie og Henriette W. Nielsen fra
Helhedsplanen Trigeparken.
Hvis andre har idéer til, hvad vi i fælles
skab kan lave af tiltag i Trige, så giv
endelig lyd. Facebookgruppen Børnegruppe i Trige skal fremover have et
bredere sigte, så opfordringen herfra
lyder på at medlemmerne deler information med hinanden om, hvad der
generelt sker for børn og børnefamilier
i og omkring Trige. Alle har mulighed
for at få informationer ud, hvis man fx
står som arrangør af noget eller blot har
kendskab til et godt initiativ, fx nogle af
de Halloween-arrangementer, der har

Bibliotekar Anne Marie Jensen

været, julearrangementer eller andet,
som man gerne vil have bredt godt ud
her i lokalområdet.
I de seneste snart 4 år har Børnegruppen været en del af Helhedsplanen for
Trigeparken med ugentlige aktiviteter
i Beboerhuset Oasen. Det har været et
rigtigt godt lokalt tilbud, som dog ikke
fortsætter i den nye helhedsplan fra
1. april 2018, hvor fokus er anderledes.
Børnegruppen mødes i fremtiden på
Biblioteket; men mere om dette i næste
nummer af Treklang.
Vi håber I vil tage godt imod de nye
initiativer!
Lokal forælder og Trigeborger Camilla
Grønborg Svendsen, projektmedarbejder
Henriette W. Nielsen og bibliotekar Anne
Marie Jensen

Aktiviteter
på Trige KombiBibliotek 2018
5. feb kl 10 i Oasen. Sprogleg for
babyer og deres forældre ved biblio
tekar Anne Marie Jensen.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød
op. Arrangementet er et samarbejde
mellem Helhedsplanen for Trigeparken
og Biblioteket
19. feb. Kl. 16. Sprog- og bogleg for
børn fra 2½ år OG deres forældre.
Et forløb over 10 mandage, hvor vi skal
rime og remse, synge gamle sanglege,
lære nye fagtesange, læse højt og læse
sammen. Børn og forældre skal deltage
aktivt. Der er gratis at deltage, men der
skal bestilles billet på aakb.dk/trige En
billet gælder for et barn og en forælder.

Jul på Trige
Kombi-Bibliotek
Åbningstiderne:
Sidste åbningsdag før Juleferien er
lørdag den 23. dec., hvor Biblioteket
lukker kl. 17
Første åbningsdag efter Juleferien er
tirsdag den 2. januar kl. 7.
Det betyder at Biblioteket er helt lukket
i ovennævnte tidsrum, hvilket vil sige,
at der heller ikke er åbent med selv
betjening. Vi ønsker jer alle en God Jul,
og husk at låne en stor stak bøger til de
dejlige juledage.

Julekonkurrence
Lige som sidste år bygger vi et stort
juletræ af vores kasserede bøger, og i
år bliver det virkelig stort. Kom forbi og
udvælg den bog du kunne tænke dig at
vinde/ få i ekstra julegave. Du lægger dit
ønske med bogtitel og dit navn i glas
beholderen ved siden af juletræet, og
så trækker vi lod i den sidste uge op
mod jul. Sidste år var der mange der fik
sig en ekstra julegave.

Dit lokale mødested
– Trige Kombi-Bibliotek
De fleste forbinder biblioteket med bøger, men det er så meget mere
end det.
F.eks. kan det blive dit nye lokale mødested. Måske mangler du arbejdsro til
at få styr på lektierne, eller også bare et sted hvor du kan vente på, at dit barn
bliver færdig med badmintontræning i Hallen. Vi har også plads, hvis du skal
mødes med de andre i mødregruppen, og det ikke lige passer sig at I mødes
derhjemme.
Man skal være oprettet som låner ved Aarhus Kommunes Biblioteker for at
få adgang. Hvis du ikke allerede er det, kan du oprette dig med NemID på
aakb.dk, eller du kan kigge forbi Biblioteket i åbningstiden.
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FÆLLESRÅDET PÅ UDFLUGT
TEKST OG FOTO: STEEN EDELING, FORMAND

FÆLLESRÅDET PÅ UDFLUGT
TEKST OG FOTO: STEEN EDELING, FORMAND

Besøg på AffaldsCentret
i Lisbjerg
Fællesrådet havde inviteret til rundvisning på anlægget onsdag den 25. oktober kl. 19.00.

Det var en kold og mørk aften. Den første efterårsaften, men trods det mødte
25 borgere op til rundvisningen. Aftenen
blev indledt med, at vi alle måtte iklæde
os sikkerhedshjælme og en ”øre bøf”.
Det sidste sikrede os, at vi under hele
turen rundt kunne høre rundviserens
informationer.
Sikkerhedshjælmene gør jo ikke noget
godt for folks udseende, men helt
nødvendige på en sådan arbejdsplads.
Vi startede i den ”nye afdeling”, hvortil
værket får leveret halm fra store dele
af Jylland. Alle halmballer registreres og
det er muligt at identificere de enkelte
baller, så der kan ske korrekt afregning.
Hvis de er for våde bliver de kasseret.
Selve processen med modtagelse,
oplagring, udregning af afregning og
fremførsel til afbrænding, er fuldstændig automatiseret og virkede meget
professionelt og smart. Intet var overladt
til tilfældigheder. Herefter havde vi også
lejlighed til at se afbrændingen af ”vores” almindelige husholdningsaffald. Lidt
af en ”stinker”, der pågår døgnet rundt.
Efter rundvisningen var der et kort foredrag om hele værket og om affaldssortering. Vi, der deltog, fik et rigtig godt
indblik i, hvorledes vores nye affalds
sortering skal sikre, at alle borgere i
Aarhus Kommune nu har muligheden
for aktivt at gøre en forskel når det
gælder affaldssortering.
Er du interesseret i, hvad der foregår
på værket, er det rent faktisk muligt at
følge den daglige drift på hjemmesiden
www.affaldvarme.dk/ild - så kan I vælge
animationen ovre til højre.
God fornøjelse.
En stor tak til Hanne Rasmussen fra
Affald/Varme for den fine rundvisning
og de kloge ord om affaldssortering.
8
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KICKSTART JULEN....

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Har du lyst til at
få dit billede eller
tekst med i Treklang,
så send det gerne
til os på
Treklang@yahoo.com

Man kan kickstarte
julen i god tid...
Hvis du ikke skal være sammen med
dine børn/børnebørn osv. på selve juleaften, så kan du gøre som familien her.
Sandy, Julia og Kenny holdt jul med
deres ekstra-bedsteforældre den
24. november. Der var skruet op for
julehyggen og Bedstemor havde lavet
flæskesteg, kartofler, sovs og risengrød.
Ingen snyd med mandelgaven – det var
bedstefar, der løb med den i år. Men til
pakkespillet var alle vindere.
”Vi holder denne aften sammen præcis
en måned før jul, fordi så bliver man
ikke træt af for meget julemad, når man
når frem til den 24. december, hvor
menuen står på stort set det samme”,
fortæller Birthe. Evald nyder at lave
juledekorationer med ungerne og synge
en enkelt julesang. En god ordning til
glæde for alle.

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

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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NYT FRA HELHEDSPLANEN

NYT FRA HELHEDSPLANEN

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

Giv to timer om ugen
– og bliv husket for livet

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

Grønlandsk
kaffemik

2017 lakker mod enden...

Sundhedscaféen
i Beboerhuset
Oasen
Trige Centervej 26A

Nogle siger, at det bliver en kold vinter i år, så hvem ved, måske får vi hvid jul? Det
krydser mange, måske især børn, fingre for, for med sne kommer legen i højsædet
med snemænd, snebolde og kælketure i ‘Gryden’ neden for Oasen og alle mulige
andre steder. Med sneen bliver vintertid også fællesskabets tid, selv om vi på denne
årstid har det med at ’putte os’ inden døre. I Helhedsplanen har vi aktiviteter rettet
mod både fællesskabet og den enkelte, og det fortsætter ind i det nye år. Du kan
som altid orientere dig om tilbuddene på borgerportalen 8380.dk, ligesom mange af
vores tilbud præsenteres på disse sider i Treklang.
Fra 1. april 2018 begynder en ny fireårig helhedsplan i Trige. Lige nu arbejdes der på
detaljerne, men allerede nu ved vi, at der kommer nye aktiviteter og tilbud, lige så
vel som der er andre aktiviteter, der fortsætter. Hør og læs meget mere om det, når
vi kommer lidt ind i 2018.
Vi vil benytte lejligheden til at takke for året, der snart rinder ud og selvfølgelig
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange hilsner fra Helhedsplanen Trigeparken

8380.dk
Husk, at du altid kan finde informa
tion om hele paletten af Helhedsplanen Trigeparkens aktiviteter og
tilbud på borgerportalen 8380.dk.
12
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Kom til Kaffemik i
Beboerhuset Oasen
torsdag den 14. december
kl. 14.00-15.30.
Nyd grønlandsk kage og
tørfisk, læs grønlandsk avis
og mød medarbejdere fra Det
Grønlandske Hus / Kammak – og
masser af hygge!

Hver onsdag kl. 16-18 er der lektiecafé i Oasen, hvor børn fra Trige får hjælp til
lektier, ligesom der også er plads til leg i pausen. Vær med til at give børn ekstra
hjælp til fx dansk og matematik, der gør en forskel for det enkelte barn. Vi har
brug for nye frivillige – også hvis du går i 8. og 9. klasse eller er pensionist!
Heidi Lund fra Trige er frivillig i Lektiecaféen hver onsdag: ”Jeg begyndte i
Lektiecaféen, da jeg flyttede til Trige for to år siden. Jeg havde i længere tid haft
lyst til at blive lektiehjælper og ville gerne lære nogle ansigter at kende i byen –
og jeg er rigtig glad for det. ” Heidi fortæller, at noget af det bedste ved at være
frivillig i Lektiecaféen i Trige, er, når man har gjort en forskel for børnene: ”Det
kan fx være ved at hjælpe dem i gang med en opgave, som var svær at få hul
på,” siger Heidi.
Er du interesseret?
Kontakt Henriette fra Helhedsplanen
Trigeparken på 5269 8632 eller
henriettehelhedsplan@gmail.com og
hør mere.

Har du spørgsmål? Kontakt
Sanne på sp@glhus.dk eller
tlf. 2048 1893.

Lektiecaféen er et samarbejde mellem
Dansk Flygtningehjælp og Helhedsplanen
Trigeparken. Børneattester indhentes.

Kaffemik
Sisamanngorneq 14 december
nal: 14:00-miit 15:30-mut
Kammak/Kalaallit illuat
beboerhuset oasen-mi.
Tamulugassat Kalaallit kaagiat
aammalu panertut.
Atuagalliutit atuarneqarsinnaaput
aammalu Kalaallit illuaneersut
naapinneqarsinnaallutik.

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 blod
sukker. Vi ses!

Vær med til at gøre en forskel for børnene
i Trige og bliv lektiehjælper i Oasen

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
Sæt X i kalenderen søndag
den 14. januar kl. 14.30-16.00.
Du er inviteret til søndagskaffe i
Beboerhuset Oasen. Det er gratis
og alle er velkomne. Mmm, og det
er med kage og det hele!
Mødestedet i Oasen inviterede tre byrådskandidater til debat rundt om bordene i
oktober. Her ses kandidat Ali Aminali i samtale med Kimmi og Kenneth fra Trige.
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 :·)

Tjek Trigeparken
på Facebook!
Like Trivsel i Trigeparken og hold
dig opdateret i beboernes egen
gruppe, Trigeparken – afd. 19 og
20.

Mødestedet i Oasen
Også i 2018 fortsætter vi med Mødestedet i Oasen torsdage i ulige uger. Møde
stedet er for alle i Trige, det er gratis, og du kan bare møde op. Nogle gange inviterer vi nogle spændende folk på besøg, og andre gange er der bare hyggesnak – og
så serverer vi altid god kage og andre lækkerier. Alle er velkomne – børn dog ifølge
en voksen.
Torsdag den 4. januar kl. 14.00-16.00: Vi skyder nytåret ind med en god kop
kaffe, nytårskage og masser af hygge – og så kommer Katinka Fischer-Nielsen fra
Trige forbi til en snak om, hvad det vil sige at være ‘hverdagsaktivist’.
Torsdag d. 18. januar kl. 14.00-16.00: Der er selvfølgelig lidt lækkerier og kaffe
på kanden, og vi får besøg af psykolog Anne H. Kjær fra Folkesundhed Aarhus til en
snak om fx stress og depression. Se program for foråret 2018 i næste Treklang.
December 2017, nummer 94 · TREKLANG
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En ildsjæl kommer til Trige
En ildsjæl
kommer til Trige
FOREDRAG MED JOHNNY SORT

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN AFD.20
TEKST: AFDELINGSBESTYRELSEN AFD.20

Et turbulent 2017 er ved
at rinde ud
og det har til tider været svært at bevare optimismen...
Det har gennem flere år været på
ønskelisten, at vi her i afdeling 20 (Trige
Parkvej) kunne få renoveret vore lejlig
heder og få nyt udtryk udadtil, så det
kan være mere attraktivt at bo i alment
boligbyggeri i konkurrence med parcelhus.

For Johnny Sort har livet ikke været nemt. Han mistede sin ene arm som ung og har været død fire
Foto: Ole
Seifert
gange. Trods konstante smerter spiller Johnny billard på eliteplan og alle kender
ham
i Nordjylland.
Johnny har hjulpet andre handicappede til et bedre liv med en indstilling om, at foreningslivet er et
fantastisk springbræt
at finde
livskvalitet
og hurtig
accept af sine begrænsninger.
For JohnnytilSort
har livet
ikke været
nemt.
Han mistede sin ene arm som ung og har været død fire gange.
Johnnys
historiesmerter
er fantastisk,
og billard
du erpå
ikke
den samme,
når du kommer
fra et af hans
Trods konstante
spiller Johnny
eliteplan,
og alle i Nordjylland
kender ham.

Nu er vores ønske så ved at gå i opfyldelse, for umiddelbart efter nytår 2018
begynder bygge-forberedelserne endelig
at gå i gang.

Beboerne på Trige Parkvej nr. 21-2325-27 har haft samtaler med Pernille
Pedersen omkring deres kommende
genhusning (pr. 1. februar 2018), og de
kan derfor allerede nu begynde at pakke
foredragnogle af deres ”ting” i flyttekasser.

Johnny har hjulpet andre handicappede til et bedre liv med en indstilling om,

Trige at
Billardklub
har været heldige at få Johnny til Trige, så glæd jer til en god aften:
foreningslivet er et fantastisk springbræt til at finde livskvalitet

Afdelingsbestyrelsen har tidligere meldt
ud, at det kunne være en god ide at
afholde nogle loppemarkeder gennem
den tid renoveringen står på.
Så når du/i alligevel skal sortere, så fyld
nogle kasser med ting til et eventuelt
kommende loppemarked.
Vi vil gerne høre beboerne om der er
opbakning til ideen, og om der eventuelt er lyst til at hjælpe med at få det
arrangeret.

Pr. 1. februar 2018 rykker bestyrelsen
midlertidig ud af bestyrelseslokalet på
grund af renoveringen, og vi vil senere
melde ud hvor vi afholder vore møder i
perioden.
Til sidst ønsker bestyrelsen herved alle
beboerne og ejendomsfunktionærerne
Glædelig Jul og Godt Nytår – med tak
for 2017.

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på
mailadressen ”afd20bestyrelse@trigeparken.dk”, eller træffes i bestyrelseslokalet
- Trige Parkvej 27, kælderen, den første
onsdag i måneden – mellem kl. 18.00 –
kl. 18.30.

og hurtig accept af sine begrænsninger.
Johnnys historie er fantastisk, og du er ikke den samme,
når du kommer fra et af hans foredrag
Trige Billardklub har været heldige at få Johnny til Trige,
så glæd jer til en god aften:

Mandag d. 22. januar 2018 kl.18.00
Beboerhuset Oasen

MANDAG DEN 22. JANUAR
2018
Trige Centervej
26A KL.18.00
Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
Chili con carne + en øl/vand og foredrag: 20 kr. (betal v. indgangen)

Chili
con
carne
+ teenager
en øl/vand
og
foredrag:
20selv
kr.med!
(betal v. indgangen)
Tag din
partner,
ven eller
med, men
vigtigst
af alt, tag dig
til leif@rogert.dk eller
Tilmelding til leif@rogert.dk eller 5058Tilmelding
1053 senest
15. januar 2018
tlf. 5058 1053 senest 15. januar 2018

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

Tag din partner, ven eller teenager med, men vigtigst af alt, tag dig selv med!

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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MAD FOR MÆND / TRIGE ARKIV

WWW.TRIGE.DK

Go’ mad og
Mandesnak!
Kom til Mad for mænd i Beboer
huset Oasen den sidste onsdag i
måneden kl. 18!
Alle mænd er velkomne til at komme
og svinge gryder og pander til gavn for
alle fremmødte. Vi møder op med stor
appetit, hjælpes ad med det hele og går
topmætte hjem.
Mad er godt!
Du møder bare op og har du
spørgsmål, så ring til Tommy
på 60187898

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

Her ses et flot udsnit af MandeMad, fra venstre Moustafa, Kenneth,
Flemming, Martin, Jens, Kristian og Tommy.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Smukt efterår i Trige – foto: Stump Henning Bokan

Foto: Stump Henning Bokan

Kender du
huset?
Vi har et billede i lokalarkivet, fotograferet ca. 1960-70, det er angivet at være
Smedebroen Nr. 10. Det må være en
fejl. Ved du hvor huset ligger, hører vi
gerne fra dig.
Har du billeder med huse/personer, eller
forskellige papirer om ejendomme fra
Trige-Ølsted, vil vi meget gerne modtage
dem på arkivet.
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv / Trige
Bibliotek
Evt. email: michaeltrigearkiv@gmail.com
Michael Michaelsen
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Juletid er sund-frugt-tid. Foto: Inge Lyngaard Hansen
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN / STRIK MED LONE OG HENRIETTE

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

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

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

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

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

Café Spisestuen ønsker
alle vores spisende
gæster en Glædelig Jul
og et Godt nytår!
Tak for jeres store opbakning og på gensyn i 2018.
Hilsener fra Pia, Kirsten og Bodil

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

35 kr
10 kr.
5 kr.

Halv pris for børn
Gratis kaffe efter maden

Varmemester (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)
Afdeling 19 + 20

Tonny Nielsen

Trige Centervej 26, gavlen

Torsdag den 11. januar kl. 17-19
Klar suppe med boller + Oksekød i peberrodssovs
og kartofler
Torsdag den 25. januar kl. 17-19
Jægerkam med rodfrugter og vildtsovs +
Gammeldags æblekage
Torsdag den 8. februar kl. 17-19
Irsk stuvning + Bagt fersken med marengslåg

Priser
Aftensmad
Dessert
Sodavand

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

CAFÉ SPISESTUENS MENU
VINTER 2018

OBS Torsdag den 22. februar kl. 17
Italiensk buffet + Tiramisu 40 kr.
Torsdag den 8. marts kl. 17-19
Stegt flæsk med persillesovs + Pandekager med is

86 23 16 14

Torsdag den 22. marts kl. 17-19
Gullasch med mos + Créme Brulée
OBS Onsdag den 28. marts kl. 12
Påskefrokost 40 kr.

KLUBBER OG AKTIVITETER

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

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

TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen
TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont
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MADSKOLEN / FRITIDSPAS

BILLARD
Frank Richard Hansen
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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

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

Strik med Lone og
Henriette
Velkommen tirsdag den
6. februar kl. 10.30
i Trige sognegård,
Lergravvej 2A, Trige
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
December 2017, nummer 94 · TREKLANG
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WWW.TRIGE.DK

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TEKST: STEEN EDELING, FORMAND

Beretning november 2017
Trige, november 2017

Velkommen til det halvårlige Re
præsentantskabsmøde. Vi har her
lejlighed til at fortælle om stort og
småt i vores lokalområde og lad mig
straks afsløre, at det helt store er der
ikke at berette om.
Og dog…….
Hvad der betyder noget for den enkelte
er jo ikke til at vide, men i Fællesrådet
forsøger vi at finde emner der har en
almen interesse for vores medlemmer
og deres medlemsforeninger.
En ting som de fleste nok har bemærket
er TREKLANG. Bladet er nu et sam
arbejde mellem Fællesrådet og de tre
menighedsråd i Trige, Ølsted og Spørring. Vi har gennem årene arbejdet på
at få dette samarbejde i gang, og de
seneste 4 udgivelser har været fælles
udgivelser. Jeg har ikke hørt så meget
som én negativ bemærkning om det
fælles blad, og alt tyder på, at det er
faldet i læsernes smag.
Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde med Menighedsrådene, og selv
om det naturligvis er en prøveperiode vi
er i gang med, ser jeg optimistisk på en
fælles fremtid for TREKLANG.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden
til at takke vores annoncører der har
taget godt mod fornyelsen. De har også
grund til at være glade. TREKLANG er
et blad som bliver læst og gemt i rigtig
mange hjem. Jeg er overbevist om at
vores annoncører får god respons for der
annoncer.
Som I formentlig husker skrev vi i foråret
en indsigelse i forhold til en evt. ombygning/nybygning hos NCC. Sagen er os
bekendt fortsat uafklaret, idet NCC har
indbragt et påbud fra Århus Kommune
til Miljøankenævnet i forhold til at de
skal få lavet en såkaldt VVM under
søgelse af deres byggeplaner. Vi vil
fortsat følge sagen tæt.
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Henny og jeg har igen i år haft lejlighed
til at deltage i et møde hvor vi høre lidt
om hvilke planer kommunen har omkring vejanlæg og lign.
Vi kunne for første gang i rigtig mange
år undlade og snakke om fortov langs
Lergravsvej da det jo endelig er anlagt.
Jeg er bekendt med, at rigtig mange
Trige borgere gerne ser én eller anden
form for regulering ved Randersvej –
det såkaldt ”Rema kryds”. Dette har vi
tydeliggjort overfor kommunen, og vi
har understreget at trafiksikkerheden
på Randersvej og fremkommeligheden
på tværs af Trige ligger os på sinde. Vi
håber meget at Aarhus Kommune inden
for en overskuelig fremtid sætter sig i
front for at gøre noget ved krydset.
Yderligere har vi påpeget af vejbelysningen ved en række stoppesteder er ringe
og i nogen tilfælde ikke eksisterende.
Det skal der gøres noget ved. Vi kan i
avisen læse, at den nuværende gadebelysning er under udskiftning til noget
mere energirigtigt, og det lyder jo godt.
Vi har bemærket, at der særligt om
morgenen og aftenen er behov for et
stoppested ved Høgemosevej, og det
spiller vi også ind til kommunen og
Midttrafik.
Sluttelig omkring anlæg. Der er nu udarbejdet en såkaldt ”Skolevejs Analyse”
som også omfatter Bakkegårdsskolen.
Det anbefales heri, at der opsættes
såkaldt ”trykknaps advarselslys” ved
Smedebroen, at der opsættes cykel
stativer ved Tunnelen og at der etablerer
cykelsti hel vejen fra Ølsted til Smedebroen og på Smedebroen.

Aktuelt er vores område ud fra statistikken meget trygt. Vi har været forskånet
for bølger af indbrud og andet kriminalitet som ellers har ramt andre dele af
kommunen.
Fællesrådet deltager aktivt i Trygheds
Netværket og vil fremadrettet vurdere
behovet for konkrete initiativer i lokalområdet sammen med såvel Kommune
som Politi.
Til slut vil jeg tillade mig at fortælle om
en rigtig god aften jeg havde sammen
med 24 andre borgere fra lokalområdet.
Vi havde fået lavet en aftale om rundvisning på Affald/Varme i Lisbjerg onsdag
den 25. oktober. Der var 25 pladser,
og 25 mødte vi op. SÅDAN. Altid rigtig
dejligt når man arrangerer noget at
medlemmerne så bakker op.
Vi havde lejlighed til at se såvel den
gamle del af værket, men så sandelig
også den nye del hvor der brændes halm
og træflis af. Et super moderne værk
hvor der er styr på tingen så borgerne
i hele Århus er sikret varme og varmt
vand.
Efter rundvisningen havde vi lejlighed
til at stille spørgsmål men også til at
høre lidt nærmere om hvorledes vi alle
kan bidrage til mindre forurening ved at
sortere vores affald.
En super aften og tak for den gode
opbakning.

Aarhus Kommune har etableret et
såkaldt ”Trygheds Netværk”. Et
netværk hvor kommunen, politiet og
Fællesrådene i kommunen kan tale om
kriminalitetsforebyggende initiativer, alt
med henblik på at det skal være trygt at
bo i Aarhus.
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IDRÆTSINSTITUTIONEN TUMLEHØJEN / PETER VILKENS

WWW.TRIGE.DK

TEKST: CHRISTIAN KAMP CHRISTIANSEN, PÆDAGOGISK LEDER I TUMLEHØJEN

Lortealarm i Mols Bjerge
Vind i håret, røde kinder og masser
af ny viden var nogle af resultater
ne, da børnene fra Idrætsinstitutio
nen Tumlehøjen i Trige 10., 13. og
14. november var på tre begiven
hedsrige efterårsture i Mols Bjerge.

Turene i Mols Bjerge var prikker over
i’erne for et efterår med stort fokus
på naturen, der blandt andet er blevet
udforsket med ”Bål og vind”, ”Skov
og vand” og ”Former og årstider” som
overskrifter.

Turene med naturbussen var en del af
institutionens naturtema og var gjort
mulig med støttemidler fra Nordeafonden.

Hver morgen blev vi hentet i bus af
John Simoni, der er naturvejleder ved
Natours.dk. Vi blev kørt til Øvre Strandkær Besøgscenter, der ligger midt i
Mols Bjerge. Herfra gik vi tur ud i Mols
Bjerge, hvor der blev rodet efter smådyr
i forskellige former for dyrelort, og vi
lærte en masse om planter, biller, fugle
og mange andre slags dyr.

Tidligere på året satte Nordea-fonden
penge af til at hjælpe flere børnehave-børn til oplevelser i naturen eller
kulturen. Alle typer børnehaver kunne
søge op til 5.000 kroner.
I alt 785 børnehaver har på den måde
fået en hjælpende hånd til gode oplevelser, og det var takket være de støttekroner, at Tumlehøjen fik tre dejlige og
lærerige dage i Mols Bjerge.

En af de opgaver, flere af børnene i særlig grad tog til sig, var naturvejlederens
opfordring til at råbe ”lortealarm”, når
børnene – i overført betydning – faldt
over dyrs efterladenskaber.

Peter Vilkens
Fredag d. 10.11 hørte Bakkegårds
skolens tre fjerdeklasser historien
om Peter Vilkens, som ligger begra
vet på kirkegården i Trige.
Han blev født i 1780 i Kiel, som dengang hørte til Danmark. Da han var 18
år, valgte han at lade sig hverve som
fransk soldat og kæmpe for Napoleon,
som endte med at blive fransk kejser.
Han deltog i mange felttog, og han blev
såret 7 gange, men nærede hele livet
stor beundring for kejser Napoleon,
som måtte abdicere efter nederlaget ved
Waterloo. Hans soldater måtte aflevere
deres uniformer og medaljer før de kunne vende hjem.
Peter Vilkens havde tilhørt Napoleons
Veteraner, men han måtte også vende
hjem og vandre den lange vej tilbage til
Danmark.
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Det gav anledning til gode snakke om,
hvad dyrene spiser, hvor de færdes,
forskellen på kødædere og planteædere
og meget mere.
Efter frokosten begav vi os på jagt efter
det vilde kvæg, der lever i Mols Bjerge.
Det lykkedes! Vi fandt både køerne og
tyren, der vandrede alene rundt.
Der var stor træthed i bussen på vej
hjem. Alle børn og voksne havde nogle
dejlige dage.

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

Besøg vores butik og spar!

For sine opsparede penge købte han en
gård i Horsens, men han klarede ikke
at drive gården, så han vandrede videre
nordpå. I Trige blev han bestyrer hos en
ung enke. De blev gift og fik nogle børn,
men ægteskabet holdt ikke, og han
endte sine dage som en fattig gammel
mand i Trige. Han levede et enkelt liv,
som kun blev forsødet af de mange minder fra hans tid som fransk soldat.
I stormfuldt regnvejr lagde eleverne
blomster på Peter Vilkens grav, og derefter gik de rundt på kirkegården for at
lægge blomster på slægtninges grave.
Eleverne viste stor interesse for historien
om Peter Vilkens, men det dramatiske
vejr afkortede desværre besøget.

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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ST70 BESTYRELSE

ST70 / KFUM SPEJDERNE

ST70 bestyrelse
HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Klar til den årlige skiferie
med ST70 skigymnastik
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
BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

86 23 15 84

Er du klar til skiferien eller trænger du bare til at komme
i gang med lidt træning efter nytår, har du mulighed
for at komme i gang på ST70 skigymnastik.
Skigymnastik er for-træning til den årlige skitur
En træningstime er for alle, der ønsker at komme i god form på den mest
effektive måde. Man kan selvfølgelig deltage, selvom man ikke er skiløber, da
skigymnastik er god form for motion, hvor vi kommer igennem hele kroppen
ang. kondition, styrke og balance. Timerne kan variere efter deltagernes behov.
Husk: Skigymnastik er for alle – uanset alder. Kom og prøv en time og se om det
ikke var noget for dig, det er sjover at træne samme med andre end alene.
Børn:
5 gange træning for 60,- kr (8.januar til 5.februar 2018)
Du kan også betale 20,- kr pr. gang (ingen prøvetimer)
Voksne:
5 gange træning for 125,- kr (8.januar til 5.februar 2018)
Du kan også betale 40,- kr pr. gang (ingen prøvetimer)
Vi starter mandag den 8.januar kl. 18.45 -19.30 I Bakkegårdsskolens
gymnastiksal – kan du ikke den første gang så kommer du bare gangen efter.
Instruktør: Lena Markussen
Husk tilmelding på www.ST70.dk under gymnastik

gymnastik@st70.dk

Senior /
Motions
badminton
Der er stadig ledige
pladser til badminton
for voksne:
Torsdag:
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00
Ring evt. og hør nærmere
eller kom forbi en torsdag aften.
Med sportslig hilsen
Badmintonafdelingen

Foto: Tine Jeanette Biering

Ungdomsbadminton
Badmintonafdelingen har efter længere tids søgning fundet en træner til at stå
for vores minithon og ungdomsbadminton. Træneren er Rasmus Tran, han er
29 år og har spillet badminton siden han var lille. Rasmus har været badminton
træner siden 2003 og glæder sig til, at der kommer rigtig mange børn og unge
til badminton om torsdagen i Trige.

Gartnerparken 8, 8380 Trige

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

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

Træningstider: Minithon: torsdag kl. 16.30 – 17.30
Ungdom: torsdag kl. 16.30 – 18.00
Mød blot op på en træningsdag og prøv om badminton er noget for dig.
Tilmelding til træneren eller på www.st70.dk

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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WWW.TRIGE.DK

PLAKATSØJLEN

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

Kontakt
treklang@yahoo.dk

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

10.12.

14.00

Andespil

Trige forsamlingshus

18.12.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

15.01.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

29.01.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

11.02.

10.00

Fastelavn

Trige kirke / Trige forsamlingshus

18.03.

13.00

ST70 Gymnastikopvisning

Trige Hallen

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19

Trige Auto & Diesel

Referat: Generalforsamling i Trige
Søndergård 18. oktober 2017

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

Frit valg af værksted
- også under garantien
Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted
der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de
mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne
ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien
skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af
originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og
med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør
AutoPartner.
Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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Fordelene
Vi kontakter dig hvis...
Du bliver altid kontaktet inden uforudsete
reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du
ved, hvad det koster, inden vi går igang.
Uforpligtende tilbud
Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på
reparationer.
Hvad sker der?
Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,
så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.
Original kvalitet
Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.
svarende til dem bilen er produceret med.
Vi sætter os ind i alle biler
Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

Deltagere:
Ole Andersen, Dorrit Rasmussen, Vinnie
Nielsen, Lykke Hansen, Linda Lauritsen
og Henny Hansen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.	Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
1. Henny Hansen valg som ordstyrer.
2.	Ole Andersen kunne berette om et
roligt år.
- Ingen indbrud, hærværk eller uro

-	Der er foretaget udbedring af
fjernvarmeanlæg p.g.a. for dårlig
afkøling, hvilet har forårsaget ekstra
afgift på varmeregningen for ST 70
bygningen. Sagen er nu bragt i
orden.
- Tag over indgang ved dagplejen.
-	Der er foretaget almindelig
vedligehold, uden unødvendige
udgifter.
-	Aarhus kommune varslede
tidligere på året en opsigelse af
Fritidsklubbens lokaler, det er dog
ikke sket mere i sagen, så lejemålet
opretholdes indtil udvidelse af
Bakkegårdsskolen er færdigt.
-	Ole takker for godt samarbejde i det
forløbne år.

3.	Revisor Linda Lauritsen gennemgik
årets regnskab, ingen røde tal, så
regnskabet godkendt.
4.	Bestyrelsen fortsætter uændret
efter genvalg til Ole Andersen, Dorrit
Rasmussen og Henny Hansen.
5. Ingen indkomne forslag.
6.	Bestyrelsen har allerede fastlagt
Generalforsamlingen i 2018 til
tirsdag den 18. september 2018.
Der sluttedes af med kammeratligt
samvær over et stykke mad.
Ref.: Henny Hansen
24. Okt. 2017
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JULESTEMNING

TIL ALLE TREKLANGS LÆSERE
TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Julen handler ikke
så meget om at åbne
vores gaver som at
åbne vores hjerter.

Det er ved at
give, at man
modtager.

Citat: Janice Maeditere

Citat: Frans af Assissi

Glem ikke, at hvis
julen ikke findes i dit
hjerte, så finder du
den heller ikke under
juletræet.

En hjemmelavet gave siger
meget mere end en færdigkøbt
fidus. Den fortæller, at man
har brugt tid og kræfter. Den
fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får
for lidt i lommepenge.
Citat: Tegneseriefiguren Steen fra
serien Steen og Stoffer

Bekymr dig aldrig
om størrelsen på dit
juletræ. I dine børns
øjne er de alle 30 fod
høje.

Hun var mor, og til jul fik hun
en meget lækker rynkecreme af
sin datter.
“Det er vel nok en flot gave!”
sagde en af vennerne,
“Hvad har hun givet dig de
andre år?”
“Rynkerne!” svarede moderen.

Julemanden er inde
på noget rigtigt:
besøg folk én gang
om året.

Jeg holdt op med at tro på Julemanden, da jeg var seks år.
Min mor tog mig med hen for
at se ham i et stormagasin, og
han bad mig om min autograf.

Det at give
er mere værd
end gaven.

Det er jul hver gang du
lader Gud elske andre
gennem dig, ja det er jul
hver gang du smiler til din
broder og giver ham din
hånd.

Citat: Charlotte Carpenter

Citat:
Pierre Corneille, Le Menteur

Så var der julemanden der gik til
psykiater og sagde:
Doktor jeg tror ikke
mere på mig selv...
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Citat: Victor Borge,
dansk pianist og entertainer

Citat: Moder Teresa

Et af de mest herlige
rod der skabes i verden,
er rodet der skabes i
stuen juledag. Ryd det
ikke op for hurtigt.
Citat: Andy Rooney

- “Far jeg ønsker mig ikke en
ny playstation til Jul allige
vel.”
- “Hvorfor dog ikke? Det har
du jo plaget om hele året?”
- “Ja, men jeg fandt en helt ny
oven på klædeskabet i går.”

Glædelig jul og
godt nytår!

Citat: Larry Wilde

Citat: Shirley Temple, amerikansk tidligere barnestjerne,
skuespillerinde og diplomat

- Glædelig jul bartender!
- Jamen det er jo snart
påske...
- Shit så bliver konen sur.
Så længe har jeg aldrig
været om at lufte hunden
før ...
Lær englene at kende og
opsøg dem ofte i ånden;
for selvom de ikke er
synlige, er de hos dig.
Citat:
Katolsk biskop Francis De Sales
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