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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.
Indsend materiale til denne mail: treklang@yahoo.dk
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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 8. december 2018.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 9. februar 2019.
Deadline for tekst
og annoncer er den
11. januar 2019.

• kunder handler for hinanden
• download REMA 1000 app’en
• lav din indkøbsliste på mobilen
• ingen minimumskøb
• bestil og få leveret samme
dag fra din lokale REMA 1000
• nemt og sikkert – betal med
MobilePay

Åbent alle dage

8-21
Lergravvej 1 • Trige

Købmand
Brian Lind
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NYTTIGE OPLYSNINGER

REDAKTØREN SKRIVER

Hurra! Dette er Treklangs nr. 100

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

Med dette blad nr. 100, kan vi markere et jubilæum. Lokalbladet Treklang – der er
husstandsomdelt i Trige, Spørring og Ølsted seks gange årligt – er drevet af en håndfuld frivillige. Den har eksisteret i godt 17 år. Bladet har udviklet sig med årene.
Det har fået et nyt og flot udtryk fotomæssigt, layoutmæssigt og indholdsmæssigt.
I dette jubilæumsnummer bringer vi et portræt af den utrættelige, Henny Hansen.
Hun er en del af redaktionsteamet siden start, har alle bladets udgaver og bærer
Trige i hjertet. Hun bærer også på en historie om Trige. Hun har boet i byen i over 50
år, hun er stærkt engageret lokalt, taler Triges sag, og indimellem indbyder hun os til
at gå på opdagelse i byens historie gennem historiske indlæg og gamle billeder fra
Lokalarkivet.
Treklang er et blad, som er med til at samle Trige, og det er dejligt at se, at der
er mange, der bruger bladet som deres talerør og informationsorgan. Skolen,
Trigeparken, idrætsforeningen ST 70, KFUM-spejderne og andre forskellige
institutioner og foreninger bruger bladet og krydrer indholdet med artikler og
fotos om deres aktiviteter, arbejde, ture, udflugter m.m. Tilflyttere bruger også
bladet. For dem er det en god måde at lære byen at kende. Derudover finder
man referater, indlæg om afholdte vellykkede arrangementer. Desuden bringes
der en aktivitetskalender og annoncer fra bladets mange trofaste annoncører,
som Treklangs eksistens især beror på.

Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Bladets ønskeseddel i anledning af dets ”dobbeltguldbryllup” er flere annoncer og
flere frivillige skribenter.
Tak til alle Treklangs annoncører. Tak til alle de – som gennem årene – har medvirket
til at sikre og berige læsestoffet i Treklang. Mange tak for det gode samarbejde!

Gæster
Oasen

Glædelig jul og godt nytår!
Kamal Ahmane, redaktør

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

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Foto: Inge Lynggaard Hansen

Redaktion
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Mail: treklang@yahoo.dk

Layout (og foto)
www.lynggaardhansen.dk
www.lynggaardhansenfoto.dk

Henny Hansen
Mail: heh@privat.tele.dk

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg
Oplag: 2.400

Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk
Forsidefoto
El Jefe Chico. Den lille chihuahua har ikke lidt overlast under
photoshootet og blev belønnet rigeligt med godbidder.
Fotograf: Inge Lynggaard Hansen
December 2018, nummer 100 · TREKLANG
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REMA1000 HAR 10 ÅRS JUBILÆUM

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: BENT T. HANSEN

Det er nu 10 år siden Trige fik sin
REMA 1000
Købmand Allan Villadsen (nu 55 år)
åbnede den ny REMA 1000 i Trige
30. oktober 2008.
Herefter kom Peter Damsgaard som var
der i 4,5 år og nu er det Brian Lind som
har været ved roret i ca. seks måneder,
Brian har været selvstændig REMA købmand i Smedegade i Vejlby, derefter på
Lucernevej i Randers for derefter at købe
REMA 1000 i Trige.
Allan Villadsen har samme dag 10 års
jubilæum som selvstændig REMA 1000
købmand 5 år på Lergravvej 1 og 5 år på
Gammel kongevej 7 - 13, 8260 Viby J.
Jeg solgte mit hus Lergravvej 1 til REMA
1000 og har siden været med Allan først
5 år på Lergravvej 1 og derefter nu 5 år
på Gammel Kongevej 7-13 Viby J, med
mange gode minder fra Trige og Viby J.

Køreskolen
thomas-dall.dk
- Vejen til et sikkert kørekort
Nu skal det være! Vi har længe overvejet muligheden for at
tilbyde køreundervisning flere steder. Derfor starter vi mandag
den 14. januar 2019 en køreskole op i Trige, hvor vi i første
omgang tilbyder kørekort til personbil.
Undervisningen foregår i Fællesrådets lokaler, Trige Centervej 75.
hver mandag kl. 17.00-20.00. Øvelseskørsel starter enten i Trige
eller Århus C – dette aftales nærmere.
Vi hedder Thomas Dall & Jette Holm Dall. Vi er Særligt Godkendte
kørelærere, hvilket betyder, at vi må uddanne nye kørelærere.
Vi har begge kørekort til B-BE-C-CE-D-DE, og vores kørselserfaring
er en stor fordel i vores undervisning til kørekort. Vi har tillige en
bred transportfaglig viden, som styrker os i vores arbejde som
kørelærere. Igennem mere end 10 år har vi undervist nye bilister i
Tilst – vores køreskoles hjemmebase, hvor vi også bor.
Vi er dedikerede, velovervejede, effektive og rolige (hvilket især
er vigtigt i bilen). Vi vil gøre alt for, at dit kørekortforløb bliver
gennemført hurtigt og som en rigtig god oplevelse for dig.
I køreskolen råder vi over følgende køretøjer:
Ford Mustang 5,0 – øvelseskørsel, generhverver
Nissan Juke – øvelseskørsel, generhverver
VW Multivan – primært til BE-kørsel og generhverver
Eduard 3500 kg. trailer (sammen med VW Multivan)
Scania 124 lastbil med anhænger – kørekort til C & CE
GMC CCKV 353 årgang 1943 – til studenterkørsel
Se mere på www.thomas-dall.dk hvor du også kan tilmelde dig
kørekort eller SMS / ring til os på tlf. 21181042 (bedst aften).
På gensyn!
Køreskolen i Tilst og omegn
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WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN M.FL.

Det sker på Bakkegå rdsskolen
Motivation og
lyst til læring
På Bakkegårdsskolen har vi i år sat
fokus på motivation. Elever, der er
motiverede, trives bedre og lærer
mere.
Trygt læringsmiljø
Et trygt læringsmiljø er en forudsætning
for god læring. Lærerne og pædagogerne arbejder med at skabe et klassemiljø, hvor alle elever tør kaste sig ud
i arbejdet med at blive bedre i faget –
uanset om de er meget dygtige til faget
eller har sværere ved faget. Alle elever
skal lære, så meget som de kan og blive
dygtigere.
Kender du følelsen
Ved starten af dette skoleår havde vi på
skolen et oplæg om mindset-teorien.
Det handler om, at vi mennesker kan
have enten et fixed mindset eller et
growth mindset.
Du kender måske fra dig selv, at der er
noget, som du er endt med at være rigtig god til. Det kan være alt muligt: Skille
og samle en karburator, danse salsa,
lave et indad skruet frispark, spille guitar,
spille skak, osv. Du har sandsynligvis
øvet og øvet for at blive bedre. Du har
været nysgerrig, set hvordan en ekspert
gjorde, og prøvet igen og igen.
Du kender sikkert også følelsen af, ikke
at være god til en ting: Jeg kan bare ikke
danse, spille fodbold, tale tysk, osv.
Hvis man først har låst sig fast på
holdningen om, at man bare ikke kan
finde ud af matematik, så er det meget
sværere at blive bare lidt bedre.
Sådan bruger vi mindset-teorien
I udskolingen har nogle klasser brugt
mindset teorien i samtaler med klassen.
Hvordan ser du på en klassekammerat,
der klarer en opgave rigtig godt (er det
en konkurrent, eller en du kan lære
noget af)? Hvad gør du, når du støder
på en svær udfordring i en opgave
8
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(giver du op eller prøver du forskellige
metoder og søger hjælp)? Kan det være
positivt, at man laver en fejl, når man er
ved at lære noget?
På skolen kan vi fremme elevernes lyst
til læring ved den måde, som vi bruger
sproget på. Frem for at give trøstende
feedback (du har svært ved matematik,
men så er du god til noget andet) kan
man give feedback på indholdet og processen (Jeg kan se, at du gjort sådan og
sådan i de første opgaver. Det er næsten
rigtigt. Næste gang kan du prøve at
gøre sådan og sådan).
Selv de dygtige elever i et fag kan være
tilbøjelige til at vælge den sikre opgave,
som de ved, de er gode til. Men så lærer
de jo ikke så meget, som hvis de tør
kaste sig ud i en opgavetype, som de er
lidt mere usikre på. For den elev, der plejer at lave 50 ud af 100 opgaver rigtigt,
er det en kæmpe sejr at lave 60 rigtige.

Hvordan kan du støtte dit eget
barns læring
Nogle gange oplever jeg forældre, der
i den bedste mening siger til læreren,
mens barnet hører det: ”Ja, sådan var
hans far også i skolen. Han kunne bare
ikke sidde stille.” Eller ”Jeg kan heller
ikke selv stave. Sådan er det bare i vores
familie”. På den måde komme man
som forældre til at fastholde sit barn i
et fixed mindset: ”Jeg kan bare ikke det
her fag, og det er der ikke noget at gøre
ved!”
I stedet kan du støtte barnet ved at rose
de ting, som barnet faktisk kan. Du kan
fortælle, at når man øver sig, så bliver
man bedre. Der er stor forskel på at sige:
Du kan ikke, og du kan det ikke endnu.

typer motivation (se faktaboks). Forskningen peger på fem typer motivation,
som man kan variere mellem. Derfor
arbejder lærerne også med mange
forskellige veje til at skabe motivation.

også handle om at lave undervisnings
aktiviteter med bevægelse. En del klasser
anvender også små kreativitetsøvelser,
der træner fantasien og lysten til at
tænke nyt.

Varieret undervisning, lege og
bevægelse
Lærerne og pædagogerne arbejder på
mange forskellige måder med at skabe
trivsel og læring. Det kan handle om
at variere undervisningen, så en time
består af f.eks. tre aktiviteter. Det kan

Brugen af feedback
Brugen af feedback kan øge elevernes
motivation. De sidste tre år har Bakkegårdsskolen fokuseret på anvendelsen
af feedback. Forskningen viser nemlig,
at læringen øges, når eleverne kan give
sig selv eller hinanden feedback ud fra
nogle tydelige krav, som læreren og
eventuelt også eleverne har opstillet til
opgaven. Det kan også være læreren,
der giver eleven feedback midtvejs i
processen.

Forskning i motivation – 5 typer
motivation
Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet
en rapport om elevmotivation i skolen.
Rapporten viser, at der er forskellige

Skolestart 2019
Nu er det tid for skoleindskrivning
til skoleåret 2019/20 for børn født i
2013. Indskrivningen løber af frem
til den 31. december 2018.
Vi arbejder tæt sammen med børne
haverne i Trige og Spørring. De tre
børnehaver (Lindegården, Tumlehøjen
og Spørring Børnehus) søger for at skolestarterne fra de tre institutioner lærer
hinanden at kende inden sommerferien.
Vi glæder os til at se alle skolestarterne
til børneindskrivningen i marts, og når
skolestarterne fra de tre børnehaver
kommer på besøgsdage i juni.

Af skoleleder Torben Mervig

Foto: 7. årgang laver kreativitetsøvelse

Bakkegårdsskolen
får 1,3 million i
præmie
Bakkegårdsskolen får 1,3 million kroner i præmie fra Undervisningsministeriet, fordi vi har sænket andelen
af elever, der ikke opnår karakteren
4 i dansk og matematik. Pengene
skal gå til at øge elevernes læring og
trivsel endnu mere.

Foto: 9. klasse taler om mindset
Forskning peger på fem typer motivation:
•	Præstationsmotivation (Når jeg får
ros eller en god karakter eller en leg
med konkurrence)
•	Mestringsmotivation (Når jeg
Oplever, at jeg har forbedret mig,
eller nu kan jeg)
•	Relationsmotivation (Min lærer interesserer sig for mig, så vil jeg også
forsøge og gøre som hun siger)

•	Vidensmotivation (Når lærerens interesse for faget smitter, og når eleven
kan se, hvordan det kan bruges)
•	Involveringsmotivation (Når eleverne får medbestemmelse eller åbne
eksperimenterende opgaver)
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),
januar 2016

Bakkegårdsskolen arbejder ud fra en
samlet testoversigt og konferencer, så vi
følger den faglige udvikling i alle klasser.
Skolens ressourcecenter laver intensive
kursusforløb for elever, der har behov
for et boost. Lærerne og pædagogerne
er gode til at hjælpe hinanden, og de
får vejledning og hjælp af vejlederne og
ledelsen i skolens ressourcecenter.

Vi er i de seneste år blevet bedre til at
anvende ordblindetest. I dette skoleår
har Bakkegårdsskolen fået en ordblinde
patrulje, hvor ordblinde rollemodeller
hjælper andre ordblinde elever til at
anvende deres IT-rygsæk.

Vi arbejder for, at alle elever skal blive så
dygtige, som de kan. Det handler ikke
kun om, hvad der gøres i den enkelte
klasse, men også om, hvad der gøres
generelt på hele skolen. Skolen har
netop modtaget en præmie, fordi vi
har sænket andelen af elever, der ikke
får 4 i dansk og matematik. Målet var
at sænke andelen med 5 procentpoint,
men i 2018 lykkes det at sænke andelen
med 16 %.
December 2018, nummer 100 · TREKLANG
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LIVET I IDRÆTSDAGTILBUDDET

LIVET I IDRÆTSDAGTILBUDDET

TEKST OG FOTO: JYTTE JOHANSEN, PÆDAGOGISK LEDER I IDRÆTSDAGPLEJEN TRIGE-SPØRRING & CHRISTIAN KAMP CHRISTIANSEN, PÆDAGOGISK LEDER I TUMLEHØJEN

TEKST OG FOTO: LEA FRISLEV OLSEN, DAGTILBUDSLEDER

It takes a village…

Hyggelige besøg Trige er en stor
på Lokalcenter
del af Tumle
Bjørnshøj
højen
Som I kan læse her i Treklang, gør vi i
vores dagtilbud en dyd ud af at samarbejde med mange aktører i lokaldistriktet. Vi er overbeviste om, at velfungerende samarbejder er en vej til at skabe
sammenhæng i børnenes liv, og de kan
give børnene nye og lærerige oplevelser.
Et eksempel på det er, at vi hver anden
mandag er nogle dagplejere, der besøger Lokalcenter Bjørnshøj. Sammen med
de mest aktive beboere synger vi forskellige sange og sanglege som “Tinge-linge-later”, “En elefant kom marcherende”, “Se min kjole” og mange andre. Vi
har en lille kuffert med børnesange, og
så skiftes vi til at vælge sangene.
Det vækker stor glæde hos de ældre
beboere, som kan nikke genkendende
til de gode gamle sange. Der bliver også
tid til at spille med bolde og balloner.
Det giver et godt samspil mellem børnene og beboerne. Efter 45 minutters tid
er alle sanser brugt, og særligt børnene
er godt trætte.
Cecilie fra Bjørnshøj fortæller, at beboerne har stor glæde af besøgene, og de
glæder sig det lille afbræk i hverdagen.
Nogle af beboerne taler også meget om
børnene, når vi ikke er der.
Af og til kommer der nogen fra dagcenteret og deltager, hvilket er rigtig
hyggeligt.
Cirka en gang om måneden deltager
Louise som aktivitetspædagog og formidler til et endnu bedre samspil mellem
dagplejerne og de ældre beboere. Et
rigtig dejligt tiltag.

10
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Tumlehøjen er ikke bare en institution i
Trige. Trige er en stor del af Tumlehøjen.
Vi prøver at være en del af lokalsamfundet ved at deltage aktivt i de ting, der
sker omkring os. Vi spiller bl.a. sammen
med plejehjemmet, sundhedsplejersken,
skolen, præsten, helhedsplanen…
Lige nu er vi for eksempel en del af
helhedsplanens lommepenge projekt,
og har Natascha ansat til at komme hver
tirsdag og hjælpe til på Spillopperne.
Ved juletid er vi altid ovre på plejehjemmet for at hjælpe med at pynte juletræ.
Vi synger også julesange for beboerne.
Det er en dag, som både unge og gamle
sætter rigtig stor pris på.

”It takes a village to raise a child”.
Ja, det er måske en sætning, der er
tæt på at være en kliché.
Men når nogle sætninger lever så længe, at de nærmer sig kliché-status, er
det jo, fordi der er noget om snakken.
I Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring er vi
i hvert fald overbeviste om, at velfungerende samarbejder er en vej til at skabe
sammenhæng i børnenes liv.

Dagplejen
besøger
Lokalcenter
Bjørnshøj

Tumlehøjen besøger plejehjemmet

Vi ønsker, at der er en rød tråd gennem
jeres barns opvækst i lokaldistriktet.

Derudover har vi været nede og lave
græskar og har haft flere hyggelige
dage på plejehjemmet.
Vi prøver også at møde de nye forældre
tidligt. For eksempel mødes jeg og Jytte
fra dagplejen med mødregrupperne. Det
er sundhedsplejersken, der får mødet på
plads, og vi kommer og fortæller om vores respektive tilbud - både for at skabe
kendskab til vores eksistens, men også
for at de nye forældre kan træffes deres
valg på et oplyst grundlag.
Vi samarbejder også meget med de
andre institutioner i området. Vores
storebørnsgrupper (de ældste børnehavebørn) mødes for eksempel fire gange
med hinanden i Lisbjerg Skoven, og vi
sætter hinanden stævne til en OL-dag,
inden de skal i skole. Her er der fælles
aktiviteter og forskellige samarbejdslege
på programmet, hvilket er med til at
give børnene et endnu bedre kendskab
til hinanden, inden de starter i skole.

Vi tror for eksempel på, at vi sammen
kan understøtte børnenes læring i
endnu større udstrækning end ved en
særskilt indsats hjemme og i børnenes
dagtilbud. Sammen kan vi endnu mere.
Hvis I har jeres barn indskrevet i vores
dagtilbud, og hvis I bor i Trige/Spørring, er I som familie en del af en større
sammenhæng, nemlig vores lokale sam
arbejde i distriktet.

Tumlehøjen til børne-OL

Parate til resten af livet
Når I bliver forældre, får I besøg af en
sundhedsplejerske. Med sig har hun
materiale, der forhåbentlig kan være
med til at kvalificere jeres valg om, hvor
jeres barn skal passes fremover.
Dagtilbuddet kan både tilbyde dagpleje
plads eller vuggestueplads, afhængig af
hvad der giver mest mening og størst
tryghed for jer.

Tumlehøjen pynter juletræ
Tumlehøjen i Lisbjerg Skov

Sundhedsplejersken plejer at arrangere
nogle møder, hvor de pædagogiske
ledere fra institutionerne og dagplejen
besøger mødregruppen og fortæller,
hvad det vil sige at have sit barn indskrevet i dagtilbuddet. Hvad kan I forvente,
og hvad forventes der af jer?
For som dagtilbud samarbejder vi med
jer forældre om jeres barns trivsel og
udvikling. Alt sammen med henblik på,
at børnene bliver så dygtige, som de
kan, og så parate som muligt til resten
af livet.

Hjælpende hånd til hverdagen
Ud over vores samspil med jer forældre
samarbejder vi med mange aktører i
lokaldistriktet.
For eksempel biblioteket, som vi både
bruger i det daglige, til lån af bøger,
men i høj grad også til arrangementer
som børneteater og lignende. Biblio
teket er også base for flere arrangementer, der udspringer af den boligsociale
helhedsplan i Trige. Arrangementer,
som vi er medskabere af eller deltager i
sammen med børnene. I det hele taget
har vi et bredt kendskab til de mulig
heder, helhedsplanen åbner for, og som
kan give en hjælpende hånd til jeres
hverdag.
Tæt samarbejde med skolen
Vi har et meget tæt samarbejde med
Bakkegårdsskolen. Ikke mindst i form af
velfungerende overgangsarbejde, når jeres barn skal starte i skole. Vi ved, hvilke
krav der stilles til børnene, og vi arbejder
målrettet efter disse krav.
Vi arbejder tæt sammen med børnehaveklasselederne, der bl.a. kommer i
institutionerne og læser for og sammen
med de kommende skolebørn. I løbet af
foråret arrangerer vi flere ture til Lisbjerg
Skoven, hvor kommende skolebørn
fra de forskellige institutioner i Trige
og i Spørring møder hinanden. Det er
alletiders chance for at få nye venner
og lære hinanden at kende, inden de
mødes i skolen. Det giver tryghed og
er til stor glæde for børnene. Desuden
følger vi skolestarten til dørs ved, at
pædagoger fra børnehaverne er med
ved skolestart de første par dage, så der
er kendte voksne til at guide børnene
godt på vej i de større og nye rammer.
Endnu et eksempel på, hvordan vi arbejder for at forberede børnene til at tage
de næste skridt i livet. Et arbejde, der
lykkes bedst i fællesskab.
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PORTRÆT AF HENNY HANSEN

PORTRÆT AF HENNY HANSEN
TEKST: KAMAL AHMANE FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Stolt Trigeborger og
utrættelig frivillig
79-årige Henny Hansen har boet i Trige i
over 50 år. Hun har haft et aktivt liv, dels
som kontor og administrationsmedarbej
der, dels med bl.a. forskelligt frivilligt
arbejde. Lokalt er hun stærkt engageret.
Hun var i mange år formand for TrigeØlsted Fællesråd, som er talerør for
områdets 37 foreninger, institutioner,
råd og nævn.
Bærer Trige i hjertet
Henny betragter Trige som et lille
smørhul, hvor der er fredeligt og rart
at bo. Det er værd at understrege, at
dette dejlige gunstige sted ikke kun har
tiltrukket Henny og Carl Erik – hendes
afdøde mand, men også hele hendes
søskendeflok. Ja, Hennys to søstre og
bror endte med at bosætte sig i Trige.
Henny har boet i Trige, siden hun og
ægtemanden for 50 år siden købte en
byggegrund og opførte et parcelhus på
Bjørnshøjvej. Trige er hendes by, og det
er her, hun utrætteligt og ihærdigt har
talt og stadig taler områdets interesser.
Henny mener, at Trige har udviklet sig
fantastisk. Da hun flyttede til Trige, var
Trigeparkens to afdelinger slet ikke bygget, også Holmkær, Bærmosehøjen og
Lergravvænget er kommet til siden. Lige
for tiden skyder mange nye parcelhuse
og rækkehuse op som knopper på træerne. ”Jeg er meget glad for at opleve
Triges positive udvikling fra at være en
lille landsby til en stor bydel”, siger hun
med et smil på læben.
Taler områdets sag
Henny Hansen var i en årrække formand
for Trige Borgerforening, som blev stiftet
i 1975. Hun brændte varmt for området,
og i 1995 blev Henny valgt til formand
for Trige-Ølsted Fællesråd. Da Hennys
mand blev ramt af sygdom, overtog
Steen Edeling posten som formand for
fællesrådet. Carl Erik gik bort for knap
fem år siden. Han var i øvrigt Treklangs
fotograf fra bladet startede i foråret
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2002. Carl Erik har altid haft blik for
fotoets muligheder til at formidle byens
udvikling. Dengang udgav ”ST70,
Bjørnshøjcentret og Trigeparken hver
sit blad”, fortæller Henny og oplyser, at
idéen med at lægge disse tre ind under
ét blad (Treklang) var for at spare penge.
Hun synes, at det gik rigtig godt, og det
gør det stadigvæk. Hun fortæller, at der
har været mange interessante projekter,
forslag og debatter i årenes løb. Den
mest bekymrende, ophidsede, fulgte,
kritiserede og omtalte sag, var uden
tvivl i forbindelse med den MultifunC
institution, som blev planlagt i Trige,
men alligevel ikke blev realiseret, husker
Henny. Fællesrådet sagde i 2015 nej til
en lastbilparkeringsplads på den nedlagte endestation for linie 1. Bussernes
vendeplads er nu købt af Trige Menighedsråd og blevet omdannet til en udvidet parkeringsplads, som Sognegårdens
besøgende kan benytte sig af. Hennys
ønske er, at der bliver lysregulering ved
Rema 1000 krydset. Mange synes, at det
kunne være en god ting for Trige.
Aktiv i strikkeklubben
Henny er en garvet strikkedame, som er
aktiv i strikkeklubben i Trige og sætter
stor pris på det sociale samvær.

”Vi hygger os rigtig meget, når vi samles. Det er hyggeligt at strikke sammen
med andre borgere. Henny har strikket
i mange år og nyder stadig følelsen af
garnet og strikkepinde. Hendes kyndige
hænder kan stadig kreere nogle fine
bamser til indlagte børn på sygehuset.
”Det varmer i hjertet, og det giver nye
kræfter, når man er med til at skabe
glæde for de små patienter”, fortæller
hun.
Henny bærer Trige i hjertet. Hun bærer
også på en historie om Trige. Hun bidrager tit med historiske indlæg og gamle
billeder fra Lokalarkivet. På den måde
indbyder hun den yngre generation af
Trigeborgere til at gå på opdagelse i
byens historie. Hun viste os stolt Carl
Eriks omfattende fotografisamling. Den
er ikke blot af meget stor betydning for
hende, men også for Triges historie.
Efter at have afsluttet interviewet, var
Henny parat til at drage videre til endnu
et arrangement. Trods hendes alder og
travlhed indenfor frivillighedens regi,
var der tydelig stolthed i Hennys blik.
”Glæden ved frivilligt arbejde bærer
lønnen i sig selv”, lød budskabet fra den
utrættelige frivillige Trigeborger.

“

Glæden
ved frivilligt
arbejde
bærer lønnen
i sig selv
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NYT FRA HELHEDSPLANEN

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

TEKST: HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Tjek Trigeparken på Facebook
Vil du også gerne fremover følge med i hvilke tilbud, du finder i Helhedsplanen Trigeparken?
Følg os i Trigeparken på Facebook, hvor vi løbende opdaterer.
Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

Vi sidder 4 medarbejdere på kontoret
Thomas Holleufer
er social vicevært
og kan hjælpe
med at forstå
papir fra kommunen,
sygehuset e.l. Han kan også være
din bisidder eller tage en snak om
de udfordringer du ”bokser” med i
dagligdagen.
Du kan træffe Thomas på:
Tlf: 50 33 17 07.
Mail:
thomastrigeparken@gmail.com

Mads Hjortnæs
er Beskæftigelsesog uddannelses
vejleder. Han kan
råde og vejlede i
forbindelse med uddannelse og
job. Han kan støtte i forbindelse
med samtaler eller hjælpe med at
udarbejde en god ansøgning. Mads
vil også være i Studiecafeen, der
starter efter sommerferien.
Du kan træffe Mads på:
Tlf: 41 85 64 62.
Mail: hjma@aarhus.dk

Mette
Jørgensen
er familie- og
trivselsmedarbejder.
Hun vil være
igangsætter af de fleste tilbud,
der henvender sig til familier og
fællesskaber samt de tilbud, hvor
der er fokus på sundhed og trivsel.
Du kan træffe Mette på:
Tlf: 52 69 86 32.
Mail:
mettetrigeparken@gmail.com

Helle
Jørgensen er
projektleder for
Helhedsplanen. Hun
er lidt over det hele og
laver rigtig meget
administrativt arbejde.

Endvidere er:
Pia Christina Thamsen medarbejder i Mødestedet og på helhedsplanens
kontor. Hun står for det sociale og fortæringen i Mødestedet og holder orden på
helhedsplanens kontor.

Du kan træffe Helle på:
Tlf: 91 36 56 02.
Mail: oasen-trige@godmail.dk

Alle de tilbud og aktiviteter der er i forbindelse med helhedsplanen kan bruges af
alle borgere i Trige og Spørring, så hvis der er noget du synes lyder interessant,
er du meget velkommen.

Bodil Nielsen og Kirsten Skou står for Café spisestuen, hvor de serverer
veltillavet mad hver 14. dag.

Helhedsplanens kontor holder til på: Trige Centervej 26 kld.

Ny praktikant hos helhedsplan Trige
parken
Hej – mit navn er Mette H. Lose.
Jeg er startet i praktik hos Helhedsplan
Trigeparken pr. 03.09.18 frem til
18.01.19. Jeg er 52 år, gift og mor til 3
voksne sønner. Derudover er jeg farmor
til 2, en pige og en dreng. Vi er en
sportsglad familie – der går meget op
i fodbold. Jeg læser til socialrådgiver
på VIA i Aarhus, hvor jeg er næsten
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halvvejs i uddannelsen. Før jeg
påbegyndte studiet har jeg været ansat
i 28 år hos TDC hvor jeg arbejdede
med IT.
I min fritid arbejder jeg frivilligt som
stedfortrædende leder på ”SMUK Fest”
i Skanderborg, det har jeg gjort i 10 år.
Jeg står for et team af frivillige
der laver mad til alle opstillere af
festivalen.
Jeg er desuden tilknyttet som frivillig på

Ryhave kollegiet, et
sted for unge mødre
der er i gang med at
tage en uddannelse.
Jeg kommer i huset og
medvirker ved fællesspisning, Café,
børnepasning og hyggelig snak om løst
og fast.
Jeg glæder mig meget til praktikken
og til at møde alle jer der, kommer til at
krydse min vej de næste 4-5 måneder.

Borgerservice
kommer til Trige
Hver anden torsdag
i ulige uger
kl. 14.00 – 16.00 i
Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A,
8380 Trige

Er det besværligt for dig, eller er du træt af at skulle helt ind
til byen, når du skal have ordnet noget med Borgerservice?
Så kom forbi Mødestedet i Oasen i stedet for!
Her kan du også få en god kop kaffe og et stykke kage til
Har du spørgsmål, kan du kontakte Helhedsplanen i Trige
Mette Jørgensen
mettetrigeparken@gmail.com
52 69 86 32

Studiecafé

På biblioteket hver onsdag kl. 19. – 21.
Elever fra 7. – 9. klasse og unge på Gymnasiet, Handelsskolen, Tekniskskole eller Social- og
Sundhedsskolen er velkomne i studiecaféen til at
få hjælp til lektier. Du er også velkommen til at
komme forbi til en snak og hygge over et brætspil og noget varmt at drikke.
Flere frivillige til Studiecaféen
Vi har brug for flere frivillige til studiecaféen.
Helhedsplanen Trige Parken og Ungdommens
Rødekors står bag studiecaféen og hvis du har
lyst til at hjælpe en flok dejlige unge mennesker
med deres opgaver er det dig vi har brug for.
Hvis du har lyst og komme og hygge omkring de
unge er du også meget velkommen. Det forventes ikke, at du kan komme hver gang.

Er du interesseret eller har spørgsmål så kontakt Mads Hjortnæs / hjma@aarhus.dk / 41 85 64 62
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TRIGE BILLARD / NYT FRA AFD. 20

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Resultater fra Trige Billard

Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN HVER ONSDAG KL. 16-18
A rækken

GBC
Trige BK
Langkærparken
Engparken
Galten
BK22

Antal
Point
19
17
17
13
12
12

D rækken

Statsbo 2
Statsbo 1
Langkærparken
Engparken 2
Engparken 1
BK22
Trige BK
Grøfthøj
Tousparken

Antal
Point
29
17
14
14
14
12
12
8
0

Nyt fra Afd. 20
Vi er ved at runde 2018 af, og kan
se tilbage på et begivenhedsrigt år
med både op- og nedture. Men skal
vi opsummere det hele, er der dog
en lille overvægt på plus siden.
Vores renovering skrider frem, om
end lidt forsinket, men alle håndværkere knokler for at indhente det.
Hvis man vil følge lidt med, bliver
der af og til lagt billeder på nettet,
hvordan udviklingen sker dag for
dag. Tak til alle som ivrigt fotograferer i området. Det er utroligt
spændende og meget anderledes at
se et helt nyt udtryk ta’ form. Flot
bliver det!
Som lovet blev 2 lejligheder gjort
klar til indflytning den 1. november.
Det var på et hængende hår, men
det lykkedes, og efter forlydende til
stor tilfredshed for indflytterne.
Sideløbende med renoveringen
arbejdes der på et projekt der omhandler udearealerne i Trigeparken.

Der er sammensat en arbejdsgruppe
bestående af bestyrelsesmedlemmer,
beboere, landskabsarkitekter og
repræsentanter fra Ringgårdens
administration, der arbejder med
dette projekt.
Pengene til projektet kommer fra en
pulje i Landsbyggefonden, og skal
bruges af afdeling 19 og 20 i fællesskab. Formålet er at give Trigeparken
et løft i forhold til hele Trige.
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T Point

Ebeltoft
Rosenholm
Trige
Grenå
Nimtofte

0
1
0
1
2

2
2
0
0
0

2
1
4
3
2

6
5
4
3
2

Alle børn og unge i skolealderen er velkomne i Lektiecaféen,
hvor du kan få hjælp til lektier. Dansk Flygtningehjælp og
Helhedsplanen Trigeparken står bag Lektiecaféen.

Flere frivillige
til LEKTIECAFEEN
Vi kunne godt bruge flere frivillige i LEKTIECAFEEN.
LEKTIECAFEEN er et tilbud til børn optil 6. klasse som
har brug for hjælp til lektier eller andet skolearbejde.
LEKTIECAFEEN foregår hver onsdag kl. 16.00 – 18.00
i Oasen, Trige Centervej 26 A, 8380 Trige og er en del af
det boligsociale arbejde.
Dine kompetencer kan komme i spil på mange måder,
enten ved decideret lektiehjælp til større eller mindre børn,
eller som den der hygger lidt om børnene og de voksne
med frugt og the. Det er også ok hvis du kun kan komme
hver anden gang eller en gang imellem.
Er du interesseret kan du kontakte Helhedsplanen i Trige:
Mette Jørgensen
mettetrigeparken@gmail.com
52 69 86 32

Lektier for skolebørn
hver onsdag kl. 16-18

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde i begge afdelinger, hvor projektet skal godkendes.
Møderne er planlagt til afholdelse i Oasen - onsdag den 12.
december 2018 – kl. 19.00.
Invitation vil komme snarest.
Afslutningsvis ønsker vi alle vore
beboere en Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

ERIK KOLD JENSEN A/S

En tak skal lyde til Ejendomsfunktionærerne for samarbejdet i det
forløbne år!

Østermøllevej 3
8380 Trige

Julehilsen
Afdelingsbestyrelsen afd.20

16

Mafia Turneringen :
V U

ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

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
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KFUM-SPEJDERNE SPØRRING TRIGE / LOKALRÅDET

WWW.TRIGE.DK

KFUM-Spejderne Spørring Trige
Efter efterårsferien er spejderne rykket
ind i deres lokaler på Søndergården
i Trige. Der er stadig udeliv, men de
fleste dage er vejret mere til indendørs
aktiviteter.

Spejderne i Friheden
Den 14.-15. september var spejdertruppen i Tivoli Friheden, hvor de overnattede i Tivoli sammen med 2000 andre
spejdere fra hele Danmark.

Aktiviteter hen over sommeren:

KFUM spejderne i Spørring og Trige er
en velfungerende spejdertrup i nabo
laget. Spørring/Trige spejderne har
grupper af bævere, ulve og spejdere.
Spejderne hører til ved den lille sø, ved
Erbækvej 21 mellem Spørring og Trige,
det meste af året, og i den kolde vinterperiode benytter spejderne deres lokaler
på Søndergården i Trige.

OK tankstation og Dagli’ Brugsen
sponsoraftale
OK tanken i Trige og Dagli’ Brugsen i
Trige har indgået en sponsoraftale med
KFUM spejderne i Spørring og Trige.
Den 26. oktober var spejderne derfor
til stede foran Dagli’ Brugsen og lavede
bål, mens OK var til stede og lavede
benzinkort aftaler med de handlende.
Husk at bestille et OK-kort til tankning
af brændstof i Trige – så støtter i spejderne.
Gruppetur
Den 5. til 7. oktober var bævere, ulve og
spejdere afsted på den årlige gruppetur. I år gik turen til Bjørnebo hytten i
Hørning, som ligger godt gemt væk i
løvskoven med skrænter at boltre sig
på. Gruppeturen forløber hen over en
weekend og i år var temaet jul! Så der
var glade spejdere i nissetøj, sneboldkamp, kælkebakke, dans om juletræet,
mandelgaver og pakkeleg.

Spejdergrupperne tager gerne imod
nye og gamle spejdere, ligesom der lige
nu søges med lys og lygte efter nye og
erfarne spejderledere til truppen.
Der er mere information at finde på
www.spejdernetrige.dk, via vores
Facebook side
www.facebook.com/
groups/44902571703/
eller ved at kontakte os på e-mail
spejdernetrige@gmail.com.
Vel mødt og bedste efterårshilsener
fra Spejderne!

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.

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

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

Jobopslag
Aktive medlemmer søges til Lokalrådets
velfungerende team, men da arbejdspresset er blevet stort,
søger vi friske kræfter til vore arrangementer.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet:
”da arbejdsglæden bærer lønnen i sig selv”.
I er interesseret i aktivt at deltage i planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af aftaler med evt.
musikere og øvrige eksterne inviterede f.eks. foredrag eller grillaften
I indgår på lige fod og vilkår med os andre, men må gerne overtage et specifikt arbejdsområde som jeres eget.
Ved ihærdig indsats i løbet af året kan forventes forfremmelse og en ikke usandsynlig lønforhøjelse på op til 100 %

Opstillingsmøde holdes fredag den 4. januar 2019 kl.14 i Caféen,
der ydes en småkage til kaffen

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.

Lokalrådet
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Trigeparken

CAFE SPISESTUEN

TRIGEPARKEN AFDELING 19 (TRIGE CENTERVEJ)
Bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervj 26A.
Åben træffetid for beboere fra kl 18.30-19.00.
BESTYRELSEN
Yvonne Nord Madsen, formand
Ann Szczurbak
Simon Warming
Bill Toft Sandberg
Ibrahim Eid

Café Spisestuen ønsker alle en rigtig
Trige Centervej 48
afd19@bf-ringgaarden.dk
		
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 62		
Trige Centervej 30		

21 53 04 74
26 63 44 53
22 40 52 20
41 14 48 43
28 86 73 98

Trige Parkvej 27 st. mf.
Trige Parkvej 5, 1. th.
Trige Parkvej 15, 1. mf.
Trige Parkvej 21, st. th.
Trige Parkvej 33, 2. tv.

med tak for 2018.
Vi holder juleferie til den 10. januar 2019, hvor vi glæder
os til at byde gamle som nye gæster velkommen.
Julehilsner fra
Bodil og Kirsten

TRIGEPARKEN AFDELING 20 (TRIGE PARKVEJ)
BESTYRELSEN
Teddy Weinreich, formand
Bodil A. Nielsen
Poul Horn
Annie Svejgaard Nielsen
Anita Jensen

Glædelig jul samt et Godt Nytår

afd20@bf-ringgaarden.dk
bodilanielsen@gmail.com
poul.horn@hotmail.com
anniesvejgaard@gmail.com
anita53787817@gmail.com

86 23 03 69 / 31 15 34 50
86 23 06 05 / 40 85 50 79
30 40 08 90
86 23 02 31 / 27 57 08 46
53 78 78 17

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Parkvej 3, st. 03.
Åben træffetid for beboere kl. 18.00-18.30
VARMEMESTER AFDELING 19 + 20 (ÅBENT MANDAG-FREDAG KL. 8.30-9.30)
Tonny Nielsen
Trige Centervej 26, gavlen		
HELHEDSPLANEN, TRIGE PARKVEJ 26, KLD.
Mads Hjortnæs, Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder
Thomas Holleufer, Social vicevært		
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
Helle Jørgensen, Boligsocial leder		

86 23 16 14

CAFÉ SPISESTUENS MENU 2019
hjma@aarhus.dk
thomastrigeparken@gmail.com
mettetrigeparken@gmail.com
oasen-trige@godmail.dk

41 85 64 62
50 33 17 07
52 69 86 32
91 36 56 02

10. januar
Hovedret:
Dessert:

Hamburgerryg med Gemuse og
asparges sovs
Is

24. januar
Hovedret: Klar suppe.
Oksekød i sur/sød sovs

Klubber og aktiviteter
21 53 04 89

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
52 69 86 32

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

BILLARD
Frank Richard Hansen

21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen

21 52 23 90

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

MADSKOLEN / FRITIDSPAS
Hacer Özcelik 
41 85 52 40

27 48 99 66

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen
51 83 64 52
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
MØDESTEDET
Mette Jørgensen

7. februar
Hovedret:
Dessert:

Café Spisestuen i Beboerhuset
Oasen, Trige Centervej 26A.
Tilmelding til Bodil på tlf. 40 85 50 79 senest 2 dage før.
Café Spisestuen kan max. have 50 spisende gæster.
Vær opmærksom på, at vi sælger maden efter førsttil-mølle-princippet. Ret til ændringer forbeholdes.

52 69 86 32

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

PRISER
Aftensmad
Dessert
Sodavand

20

TREKLANG · December 2018, nummer 100

Gullash med Kartoffelmos
Spejlæg

40 kr
10 kr.
5 kr.

Børn under 12 år ½ pris
Gratis kaffe efter maden
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KOM MED - 27. Januar 2019 | 10-14

ST70 Fitness Tryday
Vær med, når ST70 slår dørene op til
Fitness Tryday 2019.

Alle er velkomne til denne hyggelige dag
i foreningen.
Sted: Trige Søndergård, Trige Centervej
Er du nysgerrig på hvad ST70 gymnastik 75, 8380 Trige
har at tilbyde, så har du nu mulighed!
Kom og se eller prøv nogle af vores hold Vi glædes os SÅ meget til at se dig.
den 27 januar.
JA! DIG!
Du kan blandt andet prøve: Step, Stram
Op, Piloxing, Pilates og Indoor Cycling.

Kontakt:
Olga Palm på olga@palm.dk
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ST70 BESTYRELSE

Skal din bolig
være her?.

ST70 bestyrelse

SOLGT PÅ 21 DAGE
Trige

HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

Villa, 1 fam.
Hæstvej 18
danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde dette landsted ved Trige
nord for Aarhus. Ejendommen er beliggende på en stor grund med udsigt
over åben marker.
Bolig m2:
129 Grund m2:
Stue/vær:
1/4 Udhus m2:
Byggeår: 1931/1970
Sag: 03020180026 Energi:

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

30 27 75 45
29 86 11 79
25 58 61 53
30 57 15 43
21 41 32 77
40 57 94 55

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
Hæstvej 25, 8380 Trige

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

HÅNDBOLD
Anders M. V. Nielsen - Formand
Karina M. Kristensen kasserer/kiosk
Lorena d. C. Henriksen, sekretær/kiosk
Hans Henrik Warming, Turnering
Søren Even Gammelgaard

61 30 42 01
22 40 05 73
25 62 56 35
40 83 49 23
6130 1726

Bærmosehøjen 45, 8380 Trige
Pannerupvej 3, 8380 Trige
Bærmosehøjen 49, 8380 Trige
Østermøllevej 7, 8380 Trige
Holmkærvej 104, 8380 Trige

anders_martin_nielsen@hotmail.com
karinaandersen1973@gmail.com
nadelca@gmail.com
warming@pc.dk
ssorengammelgaard@gmail.com

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

26 16 09 40
26 15 71 89
32 12 17 81
60 60 32 63

Vestermøllevej 266, 8380 Trige
Sognevejen 5, 8380 Trige
Gl. landevej 67, 8380 Trige
Abildgade 8 st., 8200 Aarhus N

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

Trige

Rækkehus
Gartnerparken 63
Hos danbolig Tilst har vi nu fornøjelsen af at udbyde dette super fine rækkehus til salg i Trige med den helt rigtige beliggenhed og en meget gennemført plantegning.
Bolig m2:
127
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2006
Sag:
03020170151

3.172
176
F

SOLGT

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

282
6
20
B

SOLGT TIL PRISEN!

SOLGT

Trige

Villa, 1 fam.
Byhøjvej 7
På hyggelig vej ligger denne skønne ejendom på 188 m2 fordelt på to plan
med nyt tag fra 2016. Ejendommen fremstår indflytningsklar efter at have
gennemgået en stor renovering,
Bolig m2:
188
Stue/vær:
1/3
Byggeår: 1961/1983
Sag:
03020170144

Kontakt os på tlf. 8624 5100 for en
gratis og uforpligtende vurdering
af din bolig.
- Vi giver et godt tilbud!

SOLGT

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

Trige

Villa, 1 fam.
Trige Møllevej 150
På rolig villavej i Trige ligger denne velholdte villa fra 1978 med betontag
fra 2015, samt nyere undertag og tagrender. Boligens 132m2 er veldisponerede og med placeringen på Trige Møllevej er i tæt på både busforbindelse,
skole, indkøb samt grønt område med legeplads.

900
6
14
C

Bolig m2:
132 Grund m2:
Stue/vær:
1/4 Garage m2:
Byggeår:
1978
Sag: 03020170200 Energi:

Trige

Villa, 1 fam.
Bærmosehøjen 35
Velindrettet familievilla fra 2010 opført af HusCompagniet med hele 205
m2 bebygget areal, hvoraf 48 m2 byder på en meget praktisk dobbelt muret garage med sorte klinker og el-port. Entré, bryggers samt alrum og badeværelser er alle med flotte lyse sandfarvede 30 X 60 gulvklinker.

1.080
43
C

Bolig m2:
157 Grund m2:
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2011
Sag: 03020170209 Energi:

gymnastik@st70.dk

dit, mit og vores Trige.

Gartnerparken 8, 8380 Trige

KLOAKSERVICE

din lokale mægler i Trige!
Tilst@danbolig.dk - Tlf. 8624 5100
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD / BJØRNSHØJ REVYEN

TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

TEKST OG FOTO: ANNE MARIE SALLING

Referat fra Repræsentantskabs
møde i Trige-Ølsted Fællesråd
den 8. november 2018

Deltagere: 36 personer repræsenterende
24 foreninger.
Steen Edeling bød velkommen og
efterfølgende valgtes Niels Hjortshøj
som ordstyrer. Steen fremlagde følgende
beretning fra Forretningsudvalget.
”Hjertelig velkommen til det halvårlige
Repræsentantskabsmøde. Efter den
fantastiske sommer, tyder alt på, at
efteråret har indfundet sig, og at vi formentlig helt som vanligt, vil få en vinter,
også i Trige.
I Fællesrådet har vi været til flere møder
med kommunen, men først og fremmest
har vi haft et møde, hvor kommunen
kom her ud til os, og vi havde lejlighed
til at drøfte en række af de store og små
ting, som vi gerne vil have at kommunen
tager sig af.
Den 26. september mødtes det samlede Forretningsudvalg (næsten) med tre
repræsentanter for Teknik og Miljø, den
såkaldte Mobilitetsafdeling, og jeg vil
her gennemgå de punkter vi fik vendt;
Torvet ved Smedebroen. Det blev aftalt,
at vi melder ind via app’en til kommunen der så kan reagere på de skæve
betonklodser. M.h.t. reklamesøjlen så er
det noget mere vanskeligt, da den rent
faktisk er stillet til rådighed af et privat
firma AFA. Da det er konstateret, at den
rent faktisk ikke bruges, vil kommunen
arbejde videre med firmaet for at få den
fjernet.

kommunen ser krydset som en del af
den samlede trafikafvikling på Randersvej, og er mere indstillet på håndtering
af trafikken på Randersvej. De ser en
nedsættelse af hastigheden gennem
Trige på Randersvej som en mulighed.
Kommunen skønner ikke, at det er
realiserbart at lave lyskryds eller andet
i Rema krydset, dels ud fra de fysiske
forhold og dels i forhold til kommunens
samlede økonomi. De er indstillet på at
se nærmere på den samlede trafik på
Randersvej, og vil i første omgang tage
initiativ til at der bliver lavet en aktuel
trafik- og hastigheds måling på stedet.
Den seneste trafikmåling er fra 2016, og
lavet nord for Langagervej (Den Japanske Have) som viste 6.700 køretøjer i
døgnet. (ikke specificeret). Når disse
målinger er lavet, vender kommunen
tilbage til Fællesrådet med henblik på en
snak om, hvad der kan gøres.
Tunnelen under Randersvej er misligholdt og ikke egnet for folk med barnevogne, kørestolsbrugere, cykelanhænger
eller lign. Det er nu aftalt, at kommunen laver ramper på trinnene på den
østlige side, og at de bliver i en bredde
så både kørestolsbrugere, cykeltrailere
og barnevogne kan benytte stedet. Der
bliver ligeledes bestilt en gang maling
af tunnelen. Den endelig tidsramme er
ukendt.

Vi vil gerne have etableret et busstop
på Høgemosevej ved industrien, og det
er aftalt at vi tager direkte kontakt til
trafikafdelingen.

Vi har også talt om fortove ved bus
stopstederne dels ved Bærmosevej/
Bærmosehøjen og dels ved Holmkærvejs sydlige ende. Kommunen er ikke
indstillet på at lave ekstra fortov ved
Bærmosevej, da der umiddelbart ikke
er noget stisystem en evt. forlængelse
af fortovet ved busstoppet kan ”hægtes” på. De er dog indstillet på, at såvel
det østlige som det vestlige busstop på
Holmkærvejs sydlige del, forlænges og
”hægtes” sammen med eksisterende
stisystem. Tidshorisont formentlig primo
2019.

Rema krydset ER kommunen klar over,
vi gerne vil have gjort noget ved. MEN

Yderlige har vi talt om beskæring af
beplantning ved Smedebroen – Trige

Gadekæret ser ”sølle” ud. Henny tager
kontakt med skolen, da de tidligere har
lovet at hæve vandstanden og have
mere fokus på området. Ligeledes vil vi
gerne i dialog med skolen om parkeringen på Bjørnshøjvej.
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Centervej og ved Smedebroen – Bjørnshøjvej. Kommunen henholder sig til, at
der er tale om private grundejere som
man ikke kan skride ind overfor. Fællesrådet vil derfor i al stilhed så blot sige til
alle grundejere i Trige og Ølsted, at de
bør overveje deres beplantningshøjde
hvis de har hæk og lign. ud til vejkryds!
Og sidst men ikke mindst er vi blevet
bekendt med, at grunden hvor Bakkegårdens møbler tidligere havde til huse
nu er udstykket, og fire grunde er sat
til salg. Kommunen har givet tilladelse
til, at to af disse grunde kan have fælles
udkørsel til Bjørnshøjvej, de to øvrige til
Peter Vilkens Vej.
Hvis jeg skal komme med et samlet
resume af samarbejdsmødet, så må det
være, at vi møder megen forståelse, men
noget mindre handling! Som mangeårig
samarbejdspartner med kommunen,
dels som formand for Fællesrådet, og
dels tidligere i Skolebestyrelsen, er det
min erfaring, at SÅDAN ER DET, og så
må man bare klø på og have bunker at
tålmodighed!
Ud over disse mange ting, har Fællesrådet sendt høringssvar til kommunen i
forbindelse med budgetforhandlinger
ne. Vi havde her et fint samarbejde
med skolebestyrelsen. Efterfølgende
blev der så meldt besparelser ud på
dagtilbudsområdet, hvilket igen fik os til
tasterne. Svaret fra rådmanden er lagt
ud på Fællesrådets hjemmeside, i svaret
garanterer rådmanden, at forholdene for
børnene og børnefamilierne i forhold til
pasningstilbud ikke er forandret, men at
der udelukkende er talte om en ledelsesmæssig besparelse!
Fællesrådets opgave er at være kontakt
organ i forhold til Aarhus Kommune.
Da vi i løbet af sommeren blev bekendt
med, at der er sat et projekt i gang med
at se på en udvidelse af E45, valgte vi
dog at gå ind i sagen. Projektet kører i
Vejdirektoratet under Trafikministeriet,
og vi skrev til dem, at vi gerne vil have,
de medtager muligheden for at etablere

støjværn mellem E45 og Trige. Der er i
sidste uge modtaget materiale som skal
danne grundlag for det videre arbejde.
Materialet bliver lagt på Fællesrådets
hjemmeside.
Fællesrådet deltager også fortsat i det
såkaldte Tryghedsnetværk. Det er et
samarbejde mellem Aarhus Kommune
og Østjyllands Politi. De laver løbende
aktuel statistik om kriminalitet og ikke
mindst indbrud i vores område, og i
nummeret af Treklang op til sommer
ferien fik vi bragt de aktuelle statistikker.
Alt tyder på, at vi er inde i en stille
periode med indbrud, men stadigvæk
ser vi enkelte indbrudssager i vores nabolag. De der er nærmest til at gøre det
svært for indbrudstyvene er os selv, ved
at være en årvågen nabo, og sikre vores
bolig ordentlig, kan vi forhåbentlig komme endnu længere ned i statistikken.
Der er ikke noget nyt i forhold til NCC
og deres planer med en ny fabrik.
Jeg skal undlade at komme med en lang
tale om Letbanen, men blot konstatere,
at den da næsten er kommet i gang.
Kun fremtiden vil vise om den bliver en
succes eller en Aarhushistorie.
Treklang er vores allesammens blad.
Et af argumenterne for at vi får tilskud
fra kommunen til Fællesrådet, er at vi
udgiver et fælles blad. Vi har derfor
besluttet, at vi fremadrettet giver 500,kr. pr. bladudgivelse til Treklang fra
Fællesrådet, også for at styrke bladet,
der fortsat er ramt af en tilbagegang af
annoncer.
Sluttelig kan jeg oplyse, at Tilst Køre
skole gerne vil til Trige, og de har i
1. omgang lejet Fællesrådets lokale på
Trige Søndergård, så de kan påbegynde
teoriundervisning straks efter nytår.”
Der var ikke mange bemærkninger til
beretningen, men kun gode råd til, hvordan de tiltag der er i gang kan løses, nu
afventer vi så, at det der blev lovet på
vores møde med kommunen bliver ført
ud i livet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beboere på Holmkær nævnte, at der
sker nedfald af eet eller andet på biler,
tage og vasketøj. Man mistænker NCC
for at være ”synderen” men det er
uhyre vanskeligt at placere et ansvar, det
kræver meget håndfaste beviser som,
tidspunkt, hvor, varighed. Der skal i givet
fald rettes henvendelse til Aarhus Kom-

mune, som har tilsynspligten. Der klages
også over tiltagende støj fra lastbiler på
Vestermøllevej.
Sidste trafiktælling er fra 2013, så der
er mulighed for, at trafikken er steget
siden da. Mit til trafik, har Fællesrådet
i høringssvar i forbindelse med udskiftning af NCC anlæg foreslået, at der
etableres udkørsel til Høgemosevej i
stedet for, som nu, til Vestermøllevej.
Der er beboere i området, som stadig
bruger containerpladsen bag brugsen,
selvom containerne er fjernet. Sidst er
en sofa efterladt der. Ubegribeligt, at
”nogen” synes det er ok bare at lade
andre sørge for, at få fjernes ens affald.

På mødet blev fremlagt et opslag, som
er sat op flere steder i Trige. Det er ikke
noget Fællesrådet har modtaget, men
Steen undersøger det. Det omhandler
det grønne areal ved Plejeboligernene/
Smedebroen. Der er åbenbart kræfter i
gang for at få det udnyttet til ”offentlig” park.
Efter at have konstateret, at der ikke var
mere at tale om, takkede ordstyreren
for god ro og orden, og der blev bragt
forfriskninger ind.

Vil du lave revy???
ar du lyst til at spille på trommer
· Heller
andet instrument?
H

ar
du
til at stå på scenen,
· skave dig,lystsynge
eller danse?
H

ar
du
lyst
til
at
lave
kostumer,
· scenografi eller sminke?
lyst til at installere og styre,
· Hlyd,ar du
lys andet teknik?
ar du lyst til at skrive sketch,
· Hmonologer
eller sange?
H

ar
du
nogle
gode ideer til
· lokale emner virigtig
skal tage under

·
·

behandling om Spørring, Ølsted
eller Trige?
Har du noget liggende i skuffen
som er til at grine af?
Eller kender du en som du tror
har lyst?

Bjørnshøjrevyen der årligt vender livet
på hovedet i Spørring, Ølsted, Trige
og resten af verden gennemføres i
april 2019 for 29. gang.
Denne gang uden den legendariske
drivkraft fra Kerne, Østjysk Musik
forsyning og Brædstruprevyerne:
H.C Wartenberg.
Der skal mange gode folk til for at
erstatte ham. Det ved vi alle, men
vi prøver alligevel.
Vi øver på Bjørnshøj torsdage
kl.14. – 16.00. Ring til Anne Marie
Salling på tlf. 4036 7215 eller mød
op til vores første øve dag i det
nye år 10.01.2019.
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TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

Trige Lokalarkiv
I denne tid lyses huse og haver op af
tusindvis af lysende og glimtende nisser,
rensdyr, stjerne og mange andre figurer.
Det er efterhånden blevet en konkurrence mellem naboer, bygader og kvarterer
om, hvem der har den mest strålende
juleudsmykning.
Det lyser op i den mørke tid og glæder store og små. Man hører om, hvor
meget det koster både med hensyn til
indkøb af grejet og på elregningen, men
det er jo kun jul en gang om året.

Det kostede ind imellem en våd sok.
Borgerforeningen afholdt juletræ i
Forsamlingshuset for foreningens medlemmer med børn. Her kom julenisse
som dansede om træet sammen med
børnene, der blev leget forskellige julelege og så var der selvfølgelig uddeling af
godteposer. De voksne kunne købe en
kop kaffe.

Min far fortalte, at der i 1920érnes Trige
også blev holdt julebal for de unge piger
og karle der tjente på gårdene og det
blev tit ud på de små timer, før de gik
hjem. Ballet kunne jo først starte hen på
aftenen da der først skulle malkes og dyrene fodres af for natten, men det var jo
betingelserne for ungdommen på landet
dengang.

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

I 1980érne var det lidt anderledes, men
der blev også dengang gjort noget ud
af julen. Trige Forsamlingshus og Trige
Brugs hængte granguirlander med lys
på facaderne og Trige Borgerforening
stillede juletræ op på den lille ø i dammen. Hvis der var is på dammen var det
ikke noget problem, men var det ikke
tilfældet, så måtte der vaders på for at
transportere træ og lyskabler derover.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

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

Konsultation efter aftale eller åben konsultation
mandag kl. 15-18, øvrige hverdage kl. 15-16
Dyrlæge Hanne Hallson . Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
28
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Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisionsfirma . cvr 3714 2042
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PLAKATSØJLEN / AARHUS SENIOR ORKESTER

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i december, januar og februar

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

HUSK du kan få
dine arrangementer
i aktivitetskalenderen
uden beregning.

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

09.12.

14.00

Andespil

Trige forsamlingshus.

17.12.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus.

14.01.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus.

Kontakt
treklang@yahoo.dk

28.01.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus.

11.02.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Fastelavn

(se næste nr.)

03.03.		

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

Vi vil også gerne
have flere fotografer
og skribenter til bladet,
så giv lyd.

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

Frit valg af værksted
- også under garantien
Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted
der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de
mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne
ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien
skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af
originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og
med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør
AutoPartner.
Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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Har du lyst til at få dit
billede eller tekst med
i Treklang, så send
det gerne til os på
Treklang@yahoo.dk

Aarhus Senior Orkester giver

Nytårskoncert
på Bjørnshøj
den 16. januar 2019 kl.14

I pausen serveres champagne og kransekage.

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…

Pris kun kr. 75,Billetsalg 8.-9.-10. januar kl.11.30 – 12.30
i Caféen Bjørnshøj.
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