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

www.trige.dk
Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.
Her kan I gratis fortælle om aktiviteter, om nye idéer og initiativer gratis.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til at afvise indlæg.
Treklang udgives af Trige-Ølsted Fællesråd 6 gange om året og omdeles til samtlige
husstande i 8380-området. 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 10. februar 2018.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 7. april 2018.
Deadline for tekst
og annoncer er den
9. marts 2018.

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

REDAKTØREN SKRIVER

Treklang vil runde en
milepæl i år

Nyttige oplysninger
Alarm
Politi
Lægevagt

112
114

Region Midt

70 11 31 31

Elforsyning
NRGi, døgnvagt

87 39 04 04

Varmeforsyning
Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

89 40 15 00
89 47 10 00

Posthus

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

Trige Kombi-Bibliotek
Smedebroen 21, Tlf. 89 40 95 00
Mandag 13 – 16 og torsdag 15 – 18.
Selvbetjeningsåbent:
Søndag – torsdag
Fredag og lørdag

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

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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Når året 2018 er omme, vil bladet Treklang runde den fornemme milepæl på 100
numre. Det glæder vi os gevaldigt til. Men før vi starter nedtællingen lad os nyde
læsningen af årets første udgave, som byder på spændende artikler og interessante
arrangementer. Triges ni ambitiøse iværksætterdrenge vandt prisen som mest innovative start-up virksomhed for deres projekt Whired ved prisuddelingen for Mind
Your One Business (MYOB). De knokler for at få deres drøm ført ud i livet.
Det er dejligt, at Bakkegårdsskolen har fået en fast side i bladet. Det første indlæg
sætter fokus på nogle af skolens faste traditioner, som fordeler sig over skoleåret
og afspejler sig i dets gang. Det er vigtigt at holde fast i nogle traditioner, som
man synes er givende, lærerrige og sidst men ikke mindst hyggelige for eleverne.
Desuden styrker de fællesskabet og gør at man har noget at glæde til.
De fem kunstskøjteløbere fra Trige, som er tilknyttet Aarhus Skøjteklub, klarer sig
godt i sporten og hjembringer en del medaljer fra Funskate stævner rundt om i
Jylland og på Fyn.
Bjørnshøjrevyens 28. årgang løber af stablen til foråret. Når holdet bag årets revy slår
dørene op til gallaforestillingen den 19. og 20. april, vil publikum opleve skuespillere,
der har brugt måneder på at forberede sig på to-dags optræden på Lokalcentret
Bjørnshøj. Som vanligt bliver revyens indhold krydret med masser af satire og nu
tidige emner såsom letbanen, metoo m.m.

Kamal Ahmane
Fotos: Inge Lynggaard Hansen

I Trige-Ølsted-Fællesråds referat kan man blandt andet læse om planerne for Bakkegårdsskolen, som skal bygges om, så den kan rumme Fritidsklubben. Der er udarbejdet nogle løsningsforslag vedr. forbedringen og bedre sikkerhed på skolevejene
i form af opsætning af dynamiske tavler, som advarer bilister om krydsende skole
elever samt opsætning af cykelstativer og belysning ved tunnelen under Randersvej.
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv arrangerer i samarbejde med Trige Menighedsråd
en aften om Triges historie og områdets udvikling fra landsby til forstad. Det er også
et arrangement, hvor man kan bidrage med en fortælling om Trige i ”gamle dage”.
Apropos bringer vi en spændende fortælling fra gamle dage i Trige Brugs, hvor
Peder en aften blev udsat for et røveri.
God læselyst!
Kamal Ahmane, redaktør

Redaktion
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Tlf.: 41 81 82 27
Mail: treklang@yahoo.dk
Henriette Wedel Nielsen
Mail: henriettehelhedsplan@gmail.com

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

Henny Hansen
Mail: heh@privat.tele.dk
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk

Forsidefoto
Mind your own business
Foto: Indsendt af MYOB
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

TRIGES KUNSTSKØJTELØBERE
TEKST: LENE MUNK AHMANE OG FOTO: THOMAS PALLESEN

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Forår 2018

www.aakb.dk/trige

Historien om Bibliotekets juletræ
af kasserede bøger
I årets løb kasserer vi rigtig mange bøger på biblioteket. Tanken om at de bare ender
på forbrændingen kan være lidt svær at sluge, derfor har vi udtænkt en anden
løsning – vi bygger et juletræ af bøgerne, eller i hvert fald af de pæneste og bedste,
og udlodder bøgerne til bibliotekets brugere. Man skulle udfylde en ønskeseddel, og
ellers bare håbe på at være heldig.
Her er lidt facts: træet bestod af mere end 400 bøger, der kom 270 ønskesedler,
123 ønsker blev imødekommet. Den lilla drage var topscorer med 17 ønsker, så her
måtte der lodtrækning til, ligesom der også måtte ved mange af de andre bøger.
Bøgerne der blev tilovers får i øvrigt et efterliv i skolens kreative værksted, så genbrugstanken lever videre

Triges kunstskøjteløbere
høster medaljer ved
FunSkate stævner
Omkring hundrede unge kunstskøjteløbere fra Skøjteklubber i Jylland og Fyn mødte
op til Funskate-stævne i Aarhus den 25. november.

Aarhus Skøjteklub stillede med 34 friske
løbere, både i programløb og i elementer. Elementer er udvalgte figurer, man
skal kunne mestre på det niveau, man
nu befinder sig. Element-konkurrencen
er separat fra programløbskonkurrencen. Programløb er løb til musik, hvor
man løber alene på isen og der blev
udvist god koordination, elegance,
flotte strakte arme, fine piruetter, sikre
landings og afslutnings positioner af de
5 løbere herfra.
Aarhus skøjteklub har omkring 140
medlemmer (børn og voksne) og ud af
disse 140 er der 5 børn fra Trige.

Sprog- og Bogleg
for børn
Sprog- og Bogleg for børn fra 2½ år og op – et forløb over 10 mandage.
Start mandag den 19. februar kl. 16.
Sprog skal opleves ikke kun forstås
med hovedet, derfor skal vi lege med
sproget. Vi skal rime og remse, lave
sjove og mærkelige lyde, lave fingerlege og fagtesange, bruge kroppen og
også læse bøger.
Sproget er vores vigtigste måde at
kommunikere på, og den måde vi
lærer hinanden at kende på. Derfor
fungerer det som brobygger mellem
mennesker. Sproget kommer ikke af

sig selv, det skal læres. Fagter, rytmisk lyd og bevægelser tydeliggør de
systematiske mønstre sproget består
af og er derfor et godt supplement til
den ”almindelige” sprogstimulering.
Tag derfor din 2½-årige ved hånden
og få en god oplevelse på biblioteket
sammen med andre børn og forældre.
Vi forventer, at forældrene deltager
aktivt med deres børn.

Der skal bestilles plads på aakb.dk/trige, en plads gælder for et barn
og en voksen.
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Børnegruppen
i Trige
Børnegruppen i Trige har nu sin
base på Trige Kombi-Bibliotek i stedet for i Oasen. Du kan følge med
i gruppens aktiviteter på Facebook
– ”Børnegruppe i Trige” og på bib
liotekets hjemmeside aakb.dk/trige
Hvis der ikke er planlagte aktiviteter
er I altid velkomne alligevel. Biblio
teket er for alle, og det er et godt
sted at mødes med andre på barsel.
Antallet af aktiviteter bliver desværre ikke lige så stort som det har været mens gruppen har været en del
af Helhedsplanen. Helhedsplanens
tilbud har været noget helt unikt.
Har I forslag til arrangementer og
workshops, så hører jeg gerne fra
jer. Jeg kan kontaktes på
annemj@aarhus.dk eller telefon:
6192 9036.

Alle 5 børn fra Trige – Anya, Cecilia,
Solveig, David og Camilla – klarer sig
godt i sporten og kunne mellem sig
hjembringe ikke mindre end 5 medaljer
fra Funskate i Aarhus.
Det er blevet til mange medaljer ved de
tidligere stævner og der er gang i skøjterne igen til Funskate i Vojens i februar
og landsstævnet i Odense i marts. Også
her forventer vi at vore fantastiske løbere fra byen høster godt med medaljer
med hjem.

Har du lyst til at
få dit billede eller
tekst med i Treklang,
så send det gerne
til os på
Treklang@yahoo.com
Februar 2018, nummer 95 · TREKLANG
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FÆLLESRÅDS REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FOTO OG TEKST REF.: HENNY HANSEN

Referat af Trige-Ølsted
Fællesråds
repræsentantskabsmøde
Dagorden
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning til
godkendelse
3. Behandling af indkomne forslag
4. Debat
5. Eventuelt.
1. Niels Hjortshøj foreslået og valgt som
ordstyrer.
2. Forretningsudvalgets beretning:
Beretning november 2017.
”Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. 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.

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 deres
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 Aarhus Kommune
til Miljøankenævnet i forhold til at de
skal få lavet en såkaldt VVM undersøgelse af deres byggeplaner. Vi vil fortsat
følge sagen tæt.
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
Lergravvej 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
såkaldte ”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.

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.

Yderligere har vi påpeget af vejbelysningen ved en række stoppesteder er ringe
og i nogle 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.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til
at takke vores annoncører der har taget

Vi har bemærket, at der særligt om
morgenen og aftenen er behov for et
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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.

Den 23. november 2017
Der mødte 28 medlemmer op til mødet.

værk, hvor der er styr på tingen så borgerne i hele Aarhus er sikret varme og
varmt vand.

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.
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.
Aktuelt er vores område ud fra statistikken meget trygt. Vi har været forskånet
for bølger af indbrud og anden 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.

Trige, november 2017
Steen Edeling, formand
Kommentarer og debat i forbindelse
med beretningen:
- Ønsker om trafikregulerende foranstaltning i Rema kryds og ved Trige
Centervej/Randersvej
- Afstribning af Vestermøllevej
- Busstoppested ved Industrien Høge
mosevænget.
- GF Bærmosehøjen fremlagde fore
løbigt forslag til en ”aktivitetspark” på
det grønne område ved nybebyggelserne. Området skal være for hele Trige og
som det fremgik af det fremlagte udkast
er der plads til leg, motionsredskaber,
bålplads og alm. ophold med borde og
bænke. Området er nemt tilgængeligt
da der er gangstier fra Hjulgårdsvej. Det
fremlagte blev vældig godt modtaget
og vi håber, at der arbejdes videre på
det. Som bekendt er der ikke noget der
kommer uden en arbejdsindsats, og det
vil kræve engagement fra mange sider,
derfor er det vigtigt at der fra foreningslivet og de mange grundejerforeninger
vises interesse for at deltage.
Økonomien er selvfølgelig også et stort
punkt, men med den interesse der er fra
mange sider om, at vi skal være aktive

og motionere, er der mange muligheder
for at søge midler til projektet. Lokaleog anlægsfonden vil være en oplagt
mulighed at søge støtte hos.
- Torben Melvig fortalte lidt om planerne for Bakkegårdsskolen, hvor der skal
bygges om, så den kan rumme Fritidsklubben, der så skal flyttes fra Trige
Søndergård. Arbejdet forventes at
gå i gang umiddelbart i det nye år.
Bakkegårdsskolen har 50års jubilæum
i 2018.
Da der ikke var indkommet forslag til
behandling, gik vi direkte over til
3. Debat.
- Der er udarbejdet en ny skolevejs
analyse, der peger på 3 indsatsområder
i Trige.
Smedebroen/Hjulgårdsvej –
løsningsforslag:
Opsætning af dynamiske tavler som
advarer bilister om krydsende skoleelever, så bilister bliver opmærksomme
allerede inden svinget.
Der etableres en tavle. Som eleverne selv
kan aktivere umiddelbart ifm. standsforbudstavle nord for Hjulgårdsvej, så
eleverne selv kan aktivere den.
Tunnelen under Randersvej - løsningsforslag :
Tunnelen anvendes af elever bosiddende
øst for Randersvej. For at sikre passage
af tunnelen opsættes 10 cykelstativer i
kanten. Belysning efterses og ved rampen op til Randersvej fjernes beplantning/jord.
Høgemosevej – løsningsforslag:
Ølsted ligger inden for 2,5 km fra
Bakkegårdsskolen, og dermed i cykel-

afstand. Der er ingen foranstaltninger
for cyklister langs Trige Centervej fra
Smedebroen til Høgemosevej, der er
cykelsti langs Høgemosevej mellem Trige
Centervej og Høgemosevænget. Fra
Høgemosevænget til Ølsted er der ingen
foranstaltninger for cyklister.
Cykelsti langs Trige Centervej – ca.
250 m og Høgemosevej ca. 1.200 m.
Bemærk, at det er løsningsforslag, der
er ingen garanti for, at det det bliver
realiseret.
Det bemærkedes, at cyklende og gående trafik på hele Trige Centervej til Randersvej er forbundet med risici, så derfor
vil det være en god ide at etablere cykel/
gangsti langs hele Centervejen.
- Sti mellem Trigeparken og skolen flyder
med affald, forslag til skolen om at
sende elever ud at rydde op.
- Hvorfor skriver skolen ikke i Treklang?
Der bor jo andre en skolesøgende
børns forældre i Trige og der er interesse i at vide, ”hvad går de nu og laver
på skolen”.
I det hele taget fik Torben mange ”gode
råd” at tage med hjem.
Et par tilbagevendende sager var der
også debat om.
- En sti fra busstop langs Holmkærvej
+ etablering af belysning.
- Fælles juletræ for hele Trige.
- Byfest, som i gamle dage.
Forretningsudvalget vil tage sager, der
vedrører kommunen, med til de kommende møder i de respektive afdelinger.
Ordstyreren takkede for god ro og
orden, og mødet sluttede med lidt mad.

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
Februar 2018, nummer 95 · TREKLANG
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BJØRNSHØJREVYEN

WWW.TRIGE.DK

TEKST: REVYHOLDET V/HELLMUT SEIFERT TOFTDAHL

Bjørnshøjrevyen
er tilbage på sporet
Bjørnshøjrevyen er tilbage på sporet
i 2018 – og i modsætning til letbanen giver vi garanti for, at revyens
28. årgang kører af stablen til tiden,
nemlig torsdag d. 19. og fredag d.
20. april.
Vi kalder den Lethbanen, fordi vi har
overtalt Jørgen Leth til at guide os på
en tur i den nye sporvogn. Den gamle
Aarhusdreng vil levere spektakulære erindringer om de stoppesteder vi
passerer – vi kan godt røbe, at det ikke
er småting den let(h)levende anekdotefortæller indvier os i fra sin ungdoms
eskapader.
Heller ikke den verdensomspændende
#meetoo bevægelse er gået uanfægtet
hen over revyfolkenes hårdt prøvede hoveder. De har ransaget deres hukommelser for at finde eksempler på krænkende
sexchikane, men det har været svært,
fordi hukommelsen om de ting ikke er,

hvad den har været.
Til gengæld vil vi høre om eventyrlystne
ungersvende og – piger, der er krænket
over at se andre løbe med elskovens
søde frugter, men aldrig selv ”har fået
noget”, der kunne vække blot en anelse
af misundelse.
Den legendariske Bølle Bob er blevet en
ældre herre, siden han som dreng gav
sine skolelærere sved på panden. Revyen
har opsporet ham på et plejehjem og
konstateret, at nok er kroppen blevet
gammel, men rebellen lever i bedste velgående, og han opmuntrer de gamle til
at dementere alle klicheer om ældrebyrdens senilitet og prædemens.
Revyen har ændret koncept, så den traditionelle Gallaforestilling med middag
er opgivet. Til gengæld er forestillingerne, generalprøven torsdag og premieren

fredag, billige.
Billetter sælges ikke længere i Brugsen/
REMA1000, men kan købes ved indgangen, og der kan købes drikkevarer.
Herom nærmere i Treklangs aprilnummer og på plakater.
Vi glæder os til at møde vores altid
veloplagte publikum!

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

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

Aftenarrangement i Oasen
Vi prøver noget nyt i Mødestedet i
2018 og inviterer til et aftenarrangement torsdag d. 15. marts kl. 19-21 i
Beboerhuset Oasen, og det skal nok
blive rigtig hyggeligt.
Vi vil gerne byde byen indenfor til
Mødestedet, så hele Trige og omegn
er inviteret til en aften med både lidt til
maven og ørerne. To af vores lokale kulturpersonligheder kommer forbi og giver
os noget at tygge på: Musiker Thomas
Sejthen tager sin bas med og spiller for
os, ligesom digter Kamal Ahmane læser
op af sine digte. I dagens anledning
’skyller vi ned’ med ekstragod kaffe og
te, det er gratis og alle er velkomne.

Fritidspas 2018
Aarhus Kommune sendte lige inden nytår de nye fritidspas for 2018 ud til børn og
unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier. Fritidspasset kan bruges til at
betale kontingent i en forening. I Trige kan fritidspasset eksempelvis bruges til at gå
til gymnastik, håndbold, badminton eller fodbold i ST70, til boksning i Trige Bokseklub eller til spejder hos KFUM Spejderne.

Sund og sjov fritid
MED ET

FRITIDSPAS
Kan dit barn få
et fritidspas?
Fritidspasset er til
børn i alderen 3-17 år
fra økonomisk trængte
familier

Husk også at der er grønlandsk kaffemik
i Oasen torsdag d. 1. marts kl. 14.0015.30, hvor alle er velkomne Der er ikke
tilmelding til aftenarrangementet eller
kaffemik, så du møder bare op.
Mødestedets almindelige åbningstider
er torsdag i ulige uger kl. 14-16, hvor
vi byder på gode snakke, spændende
temaer og fagpersoner og ikke mindst
hjemmebagt kage fra gang til gang. Alle
er velkomne i Mødestedet – børn dog
ifølge en voksen. Se programmet for
Mødestedet til og med marts på disse
sider.
Vi glæder os til at se jer!

Tjek Trigeparken
på Facebook!
Like Trivsel i Trigeparken og hold
dig opdateret i beboernes egen
gruppe, Trigeparken – afd. 19 og
20.
12
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Ring til Sport & Fritid
på telefon 89 40 48 26
og find ud af det

Grønlandsk
kaffemik
Torsdag den
1. marts kl.
14.00-15.30

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

8380.dk
Husk, at du altid kan finde information om hele paletten af Helhedsplanen
Trigeparkens aktiviteter og tilbud på borgerportalen 8380.dk.

Mødestedet i Oasen
Velkommen til Mødestedet i Oasen torsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00.
Mødestedet er for alle i Trige, det er gratis, og du kan bare møde op.

Kom til kaffemik med Det
Grønlandske Hus/ Mødestedet
i Beboerhuset Oasen.

Nogle gange inviterer vi fagfolk på besøg til en god snak om depression eller alt
muligt andet, og andre gange er det bare hyggesnak – og så serverer vi altid god
kage og andre lækkerier. Alle er velkomne – børn dog ifølge en voksen.

Nyd grønlandsk kage og tørfisk,
læs avisen på grønlandsk og
mød medarbejdere fra Det
Grønlandske Hus i Aarhus.

Torsdag d. 15. februar kl. 14-16:
Kaffehygge og besøg af fysioterapeut Mette fra Aarhus Kommune.

Har du spørgsmål?
Kontakt Malene Schjørring
tlf. 2947 3852
Mail: malene@nukiga.dk

Kaffemik

Sisamanngorneq
Marts-p 1 nal:
14:00-miit 15:30-mut
Kalaallit illuat Beboerhuset
Oasen-mi kaffillerniarpoq.

Lektier + Leg

Julehygge 2017 i Mødestedet

Torsdag d. 1. marts kl. 14-16:
Kom til grønlandsk kaffemik med Kammak/ Det grønlandske hus kl. 14.00-15.30.
Ergoterapeut Mikkel fra Aarhus Kommune er også klar til en god snak.
OBS. Torsdag d. 15. marts kl. 19-21:
Som noget nyt inviterer vi til en helt særlig aften, hvor du kan møde og lytte til to
af vores lokale kulturpersonligheder: Bassist Thomas Sejthen tager sin bas med, og
Kamal Ahmane læser op af sine digte. Sygeplejerske Mette fra Aarhus Kommune
deltager også. Bemærk klokkeslættet 19-21!
Se her! I 2018 har vi ikke længere Sundhedscafé i Oasen, men vi har et alternativ
til dig. Du kan stadig komme på vægten og få målt din kropsalder etc., når Møde
stedet har åbent - du skal bare kontakte Henriette på 5269 8632 på forhånd. Du
har også mulighed for at få en snak med fysioterapeuten, ergoterapeuten og sygeplejersken fra Aarhus Kommune, når de er med i Mødestedet.

Go’ mad og
Mandesnak!

Tamulugassat Kalaallit kaagiat
aammalu panertut.
Atuagalliutit atuarneqarsinnaaput
aammalu Kalaallit illuaneersut
naapinneqarsinnaallutik.
Apeqqutissaqaruit
saaffiginnissinnaavutit uunga:
Malene Schjørring
tlf. 2947 3852
Mail: malene@nukiga.dk
Inuss. Inull.

Kom til Mad for mænd i Beboerhuset Oasen den sidste onsdag i
måneden kl. 18!
Vil du være med til fx at lave
aktiviteter for børn i Trige
eller har du brug for hjælp
til at komme igang med at
bruge Fritidspasset fra Aarhus
Kommune??
Kontakt Hacer Özcelik på
hace@aarhus.dk eller 4185 5240

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
Februar 2018, nummer 95 · TREKLANG
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN / TRIGE BILLARDKLUB

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 hilser
foråret velkomment med
lækker mad!
Café Spisestuen kan max. have 50 spisende gæster.
Vær opmærksom på, at vi sælger maden efter
først-til-mølle-princippet. Ret til ændringer forbeholdes.
Hilsener fra Pia, Kirsten og Bodil

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

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

Torsdag den 22. marts kl. 17-19
Gullasch med mos + Créme Brulée

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/FORÅR 2018

35 kr
10 kr.
5 kr.

OBS Onsdag den 28. marts kl. 12
Påskefrokost 40 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

86 23 16 14

KLUBBER OG AKTIVITETER

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

MADSKOLEN / FRITIDSPAS

BILLARD
Frank Richard Hansen

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

BØRNEGRUPPE
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

LEKTIECAFÉ FOR UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

KULTURKLUB
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

HAVEFORENINGEN “DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen
21 52 23 90

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

KVINDEKLUBBEN
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs

41 85 64 62

8380.DK
Henriette Wedel Nielsen

52 69 86 32

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen

51 83 64 52

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen
TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen
TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

50 33 17 07
40 85 50 79
28 15 41 34

Kenneth Valentin Dupont

21 28 76 40

MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

27 48 99 66

27 48 99 66
91 36 56 02

Trige Billardklubs flotte resultat
i den første del af sæsonen

D rækken

Antal point

Engparken

47

Trige BK

44

Grøfthøj 1

42

BK22 2

41

BK22 1

40

A rækken

Antal point

Statsbo 2

36

Langkærparken

31

Statsbo 1

36

Trige BK

29

Tousparken

33

GBC

25

Grøfthøj 2

25

BK22/RBK

23

Langkærparken

16
Foto: Katarina Hirnerova Kocmanikova
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HELHEDSPLANEN

FORTÆLLING FRA TRIGEBORGER
TEKST: PEDER

Pistolen i ryggen!

Sund og sjov fritid

En spændende fortælling fra gamle dage i Trige Brugs,
hvor Peder en aften blev udsat for et røveri.

MED ET

FRITIDSPAS
Kan dit barn få
et fritidspas?
Fritidspasset er til
børn i alderen 3-17 år
fra økonomisk trængte
familier
Ring til Sport & Fritid
på telefon 89 40 48 26
og find ud af det

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

Da jeg var ansat i Brugsen i Trige, havde
vi en del indbrud, Magrethe og jeg. Vi
tog midt om natten hen til Brugsen, kun
500 meter fra hvor vi boede, somme
tider flere gange om ugen, når alarmen
lød. Ofte var der kørt ind i indgangsdøren, bagdøren, eller en rude var
knust. Udbyttet for tyvene var som regel
begrænset, da alt var sikret med gitre og
aflåste skabe.
Onsdag før påske, var en af årets travleste dage, og omsætningen var høj. Der
var åben til kl. 20, og ved 18 tiden om
aftenen tømte jeg alle kasser og pengene i kassen i pengeskabet, og lagde dem
i sparekassens boks, som vi havde nøgle
til.
Vi havde kun byttepenge og nogle få
tusind kroner til at starte med påskelørdag. (Vi fungerede som bank, når vores
lokale sparekasse havde lukket, og kunne altid veksle checks for vore kunder.)
Sådan en påskeonsdag først i 80’erne,
havde jeg ” lukket Brugsen ned”, og
holdt med bilen ved bagdøren til butikken, og læssede varer ind, som jeg skulle
have med hjem. Jeg havde låst bagdøren, men kom i tanke om, at jeg havde
glemt noget, som stod inden for døren.
Låste op igen, og lod nøglen s idde i
døren. Da jeg kom ud, stod der en person med en strømpe over hovedet, og
satte en pistol i ryggen på mig!
”Ind igen” råbte han, på gebrokkent
dansk. ”Penge”, sagde han, og førte mig
ind i baglokalet, med kurs mod kontoret.
(Det var lidt mørkt, så vi kunne ikke se
ret meget, og lyset var slukket i butikken).

Da vi nærmede os kontoret, kom jeg i
tanker om, at nøglen sad i bagdøren, og
det forklarede jeg manden. Han blev lidt
nervøs, og trykkede pistolen lidt hårdere
ind i ryggen på mig, men jeg fik ham
forklaret, at vi skulle tilbage og hente
nøglen, og det gjorde vi. Så gik vi igen
mod kontoret, og forbi bæreposerne
ved kasserne, og jeg foreslog, at vi skulle
have en bærepose til pengene. Det
accepterede han, og vi åbnede boksen,
tog de få penge der var i pengekassen: 3.000 kr. i tyvekronesedler, nogle
hundredekronesedler og 3 – 4 checks,
som vi havde vekslet, siden jeg havde sat
penge i sparekassens boks. Et udbytte på
under 10.000 kr.

Min kone Magrethe, havde fået en opringning fra politiet, nogle minutter før
jeg ringede hjem, om jeg var hjemme.
Hun sagde til dem, at jeg kom lige om
lidt, uden at vide hvad der foregik. Hun
ringede nu igen, før hun cyklede op til
mig, og politimanden sagde: ”Nu kom
Trige Brugs ind”. De havde allerede sendt
hele korpset af sted, på Gøttlers foranledning.

Da jeg havde lagt pengene i bæreposen,
kommanderede han mig ned på gulvet,
og pludseligt var der to mand. De tog
ledningen fra regnemaskinen og bandt
hænder og fødder sammen på ryggen
af mig. Så ville de have nøglen til bilen,
og jeg sagde den lå i handskerummet.
(Det gjorde den nu ikke, den lå over
solskærmen). De løb nu ud af butikken ad bagvejen, og jeg lå og ventede
nogle minutter. Så fik jeg mig rejst op,
og kom hen til telefonen med en enkelt
halv hånd fri. Vi havde omstilling på
hjem til Magrethe, og jeg fik trykket 5
tallet, og forklaret, at hun skulle ringe til
politiet.”Jeg kommer nu”, var, hvad hun
sagde, og lagde røret på.

Nu var jeg imidlertid kommet fri af ledningen, og tænkte mest på: Hvem vil tro
på, hvad der er sket? Jeg vidste ikke, at
nogen havde set det! Jeg fik indgangsdøren lukket op, og det strømmede ind
med politifolk og Magrethe. Der var
hundepatrulje og politifolk over alt, men
tyvene var ”pist væk”.

Nu var det sådan, at bagved bagdøren til
butikken ligger der nogle beboelsesblokke i tre etager, og en af beboerne havde
observeret, hvad der skete. Gøttler, hed
manden. Han stammede lidt og sagde til
sin kone: ”Nu, nu, nu, nu, bliver Peder
overfaldet!” ”Så ring da til politiet”,
sagde konen, og det gjorde han.

PS.: Jeg har aldrig fortalt til nogen, at jeg
lige selv havde vekslet en check på 4.000
kr. i kassen, da jeg skulle til familiefest på
Mors, dagen efter, og skulle bruge nogle
kontanter. Checken er aldrig blevet indløst!!!! Men sig det ikke til nogen!!!!!

Da Magrethe mødte op foran brugsen,
dukkede en person op, og spurgte:
”Hvem er du?”. Hun ville ikke rigtig
svare, da hun troede, det var en af tyveknægtene. Manden trak straks politi
skiltet op – han var i civil.

Chokeret fortalte jeg om hændelsen,
og alle troede på mig, da Gøttler havde
fremstammet sine observationer. Senere
fandt man ud af, at tyvene var gået
gennem kælderen i ”blokkene” bag ved
brugsen, og var forsvundet op i en lejlighed. De blev aldrig fundet, men Brugsen
fik pengene erstattet af forsikringen.

Dyrlæge Hanne Hallson . Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
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TRIGE MENIGHEDSRÅD / TRIGE ARKIV

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

Nytårskur
Som en påskønnelse af det frivillige arbejde der udføres i sognet inviterer Trige
Menighedsråd til Nytårskur. Uden den
store interesse for at deltage i frivilligt
arbejde, er det ikke muligt at holde så
højt aktivitetsniveau som det er tilfældet
i Trige.
Blandt de aktiviteter der finder sted er
bl.a. Højskoleformiddage hver måned,
Gudstjeneste på Lokalcenter Bjørnshøj 1.
tirsdag i måneden, sangeftermiddage i
Plejeboligerne, Blå time o.s.v.
Frivillige står for at servere kaffe og
kage, være følger for de, der ikke er så

selvhjulpne, at de kan deltage i ”ud af
huset” aktiviteter, tage kørestolsbrugere
med på en tur i det fri, levere musik til
fællessang og mange andre ting, som
kan give et afbræk i en, måske lidt oplevelsesfattig hverdag.
De frivillige, der hver især passer deres
område, får ved Nytårskuren mulighed
for at mødes og tale sammen om deres
oplevelser ved at være en del af et større
fællesskab. Steffen Lindfors takkede
på Menighedsrådets vegne, der blev
sunget, og snakken gik. Et par rigtig
gode timer som tak for det gamle år og
velkommen til det nye.

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

Der var trængsel ved buffeten i Trige
Sognegård.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Foto: Katarina Hirnerova Kocmanikova

Foto: Katarina Hirnerova Kocmanikova

Trige historier
Torsdag den 1. marts kl. 19.00
i Sognegården
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv i
samarbejde med Trige Menighedsråd
arrangerer en aften om Triges historie.
Vi vil fortælle lidt om arkivets arbejde
og hvad arkivet indeholder specielt om
Triges udvikling fra landsby til forstad,
og om Triges skoler. Vi vil også gerne
høre, hvis der er nogle, der kan fortælle
lidt om Trige i ”gamle dage”. I løbet af
aftenen får vi en lille forfriskning.
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv /
Menighedsrådet
Foto: Katarina Hirnerova Kocmanikova
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MIND YOUR ONE BUSINESS

MIND YOUR ONE BUSINESS

TEKST OG FOTO.: MADS HJORTNÆS · HJMA@AARHUS.DK

Whired knokler hårdt
for at få succes
Der er ro i bussen. De ni drenge fra
Whired ligger på kryds og tværs
i bussen, med lukkede øjne, i dyb
søvn på vej tilbage fra København
efter en hård og lærerig tur til
hovedstaden.
Drengene vandt på fornem vis prisen
som mest innovative startup virksomhed
ved prisuddelingen for Mind Your One
Business (MYOB) her i foråret og er lige
begyndt på Akademiet, en overbygning
på MYOB. Akademiet er et tilbud til
microvirksomhederne, som et panel af
specialister har vurderet til at have det
største udviklingspotentiale.

krøllede høretelefoner op af lommen
for at illustrere, hvilket hverdagsproblem
Whired har tænkt sig at løse. Stor ros til
drengene og nogle konstruktive idéer
til de næste otte måneders intensive
arbejde hjælper drengene ud i bussen
og hjem mod Trige.
De knokler, de ni drenge bag Whired og
formår at kombinere travle skoleliv og
fritidsjobs med en målrettet iver for at
lykkes med deres store drøm.

Denne weekend i oktober har drengene
været til startup-arrangement sammen
med de frivillige Venture-piloter, som
hver onsdag hjælper drengene med at
få deres drøm til at blive til virkelighed.
Nemlig drømmen om at starte egen
virksomhed og opnå succes.
Det er ikke blevet til mange timers søvn
lørdag morgen, da drengene går igennem den imponerende glasdør i KPMGs
hovedsæde i Danmark, en spytklat væk
fra Den Lille Havfrue og nabo til Mærsks
hovedsæde. Oppe på toppen med
udsigt over Øresund tager drengene
fat på en hård dag, hvor deres idé og
forretningsmodel bliver udfordret og udviklet sammen med nogle af Danmarks
dygtigste virksomhedskonsulenter. Når
man kigger ned over den imponerende
række af multinationale virksomheder,
som diskret står opført på infotavlen
i lobbyen, ved man, at drengene er i
gode hænder. Hvis LEGO og SAS kan få
hjælp, så kan de helt sikkert også hjælpe
Whired.
Da mørket sænker sig over København,
står drengene foran et panel, bestående af bl.a. KPMGs direktør, for at
præsentere deres forretningsmodel og
tidsplan. Panelets medlemmer nikker
anerkendende, da Ahmed hiver et sæt
20
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WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.

TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker på
Bakkegårdsskolen

I skolen lærer man også …
at gøre noget godt for andre
I skolen skal man både lære at læse
og regne. På Bakkegårdsskolen
arbejder vi systematisk med brug af
test, for at alle elever skal blive så
dygtige som muligt. I skolen uddanner vi børn. Samtidig er skoletiden
også 10 år, hvor man dannes som
menneske.

Vi vil ha voksne, der griner
- søde som små appelsiner
Morgensang på Bakkegårdsskolen
”Vi vil ha voksne, der griner - søde som
små appelsiner”. Sådan starter en af de
morgensange, som vi synger på Bakkegårdsskolen. Børnene kender og elsker
den sang.
På Bakkegårdsskolen starter hele indskolingen (0.-4. klasse) hver morgen
med morgensang. Det er en tradition,
som vi er meget glade for og stolte over.
Bygningen klinger af sang og glæde.
Børnene kender rutinen. Dagen starter
altid med to sange ude i fællesarealerne
i henholdsvis den sydlige og nordlige
ende af indskolingen. I løbet af ugen
lærer vi de to sange bedre og bedre.
Fredag morgen mødes alle 250 børn i
fællesområdet i den nordlige ende af
indskolingen. Så har vi lært de to sange
i løbet af ugen og skal se, hvordan det
lyder, når vi alle er med på én gang.

Der er mange positive effekter og
læring ved denne tradition med
morgensang
Dagen starter på en genkendelig, tryg
og glad måde. Sindene stemmes. Man
går videre til dagens program med godt
humør. Børnene lærer en masse sprog
ved at gentage en sang i en hel uge.
Gamle ord såvel som nyere talemåder
får betydning på ny. Samtidig styrkes
fællesskabet via oplevelsen af at synge
sammen. Endelig lærer børnene en
masse gode sange. Vi synger alt fra
kendte børnesange eller Jutlandia eller
klassiske sange som ”I sne står urt og
busk i skjul”.

børnenes kendte rutine med at stå på
rækken med deres klasse. Samtidig
beder vi om, at farvel-krammeren er
hurtigt overstået, for vi vil gerne i gang
med dagens undervisning i klassen.

Vi arbejder både med uddannelse og
dannelse. Man skal også lære at være
kreativ, nysgerrig, hjælpsom, empatisk
og for eksempel at gøre noget godt for
andre mennesker.

Sang giver fællesskab og glæde
Vi vil nemlig gerne have børn og voksne,
der griner … som søde små appelsiner.
Dem der er sure som citroner … kan gå
hjem og passe deres kroner. Sådan synger børnene så taget er ved at lette.

Venskabsklasser
Alle klasser har en venskabsklasse. En
ældre klasse er koblet sammen med en
yngre klasse. Fire gange om året mødes
de to klasser og laver aktiviteter. Nogle
klasser har valgt at benytte det til at lave
læse-makker-ordning. Her hjælper den
store elev sin yngre læsemakker med at
læse og læser eventuelt højt for ham
eller hende. Aktiviteterne kan også bare
bestå i legeaktiviteter og gode oplevel-

Forældre er velkomne ved morgensangen
Det er sådan en hyggelig oplevelse. Vi
beder dog om, at forældrene står ude
ved siden. Således at I ikke forstyrrer

Bakkegårdsskolens traditioner
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Luciaoptog, som
5. årgang laver for
hele skolen

PROM fest som
6. årgang laver for
7.- 9. klasse

Turneringer i hallen
i pauser

Teaterforestilling
med valghold

Påskeudstilling
i indskoling

Dimission hvor 8. kl.
laver en aften for
9. klasse

Venskabsklasser

Trivselsledere

Flagallé og sang som
1.- 4. årgang laver for
0. årgang

Fællessamlinger
i aulaen op til ferierne

Antimobbesangen
som vi synger til
venskabsdagen

Juleafslutning i kirken

ser. Det er altid fantastisk at se, hvor
gode de store elever er til at drage omsorg for de yngste. På den måde bliver
de ældste elever til gode rollemodeller
for de yngre elever.
Trivselsledere
Skolen har indført et team af elever ved
navn Trivselsledere. Deres opgave er at
skabe gode frikvarterer for de andre
elever. 80 % af alle konflikter opstår
i frikvartererne. Det viste en undersøgelse i Danmark for nogle år siden.
Trivselslederne på 5. årgang hjælper de
yngste elever fra 0. årgang. Leger med
dem og trøster dem. Trivselslederne fra
6. – 8. årgang laver spil og aktiviteter,
som udskolingseleverne kan komme
og deltage i. Hver tredje uge hænger
de en ny plakat op med en oversigt
over, hvilke aktiviteter man kan deltage
i de kommende uger. Sidste skud på
stammen er, at det lille elevråd lige nu
er ved at etablere Trivselsledere på 3. og
4. årgang, der skal gøre det samme i
den store skolegård for alle børnene fra
indskolingen.

Affaldsindsamling
Skolen deltager i Naturstyrelsens årlige
affaldsindsamling. Samtidig med at
lokalområdet bliver pænere, så lærer
eleverne, at de også har et ansvar og
kan gøre en forskel. I foråret vandt
skolen faktisk en præmie fra Naturstyrelsen for at deltage i affaldsindsamlingen.
Pengene skal gå til et nyt legeredskab i
skolegården. Det vakte stor jubel blandt
eleverne.
Rynkebyløbet
Skolen deltager også i Rynkebyløbet op
til påske. I år samles der ind til børn med
alvorlige lungesygdomme. Børnene finder sponsorer (mor, far, bedstemor osv.)
der vil betale en krone eller en femmer
pr. omgang, som barnet har løbet. Det
afgørende er ikke, hvor stort beløbet er.
Folks muligheder for at bidrage er vidt
forskellige. Alene ved at deltage i løbet
er børnene med til at skabe opmærksomhed om en god sag.

Hvad laver en Trivselsleder?
- Vi leger med børnene og passer på dem.
- Og hvis de har slået sig, så hjælper vi dem.
Hvorfor er du Trivselsleder?
-	Jeg syntes, at det kunne være sjovt at være sammen med 0. klasse i
frikvartererne.
-	Det er sjovt at prøve at være sammen med nogle andre i pauserne.
Hvad er det bedste ved at være Trivselsleder?
- Det er sjovt
- Der bliver sat pris på vores arbejde

Caroline og Ingrid – Trivselsledere fra 5.a
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LOKALCENTER BJØRNSHØJ / HALFEST
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TEKST: SUSANNE SEJR, OMRÅDECHEF, OMRÅDE NORD, SUSE@AARHUS.DK

Nyt fra ældreområdet
– aktuelt Lokalcenter
Bjørnshøj
Med overskriften Slip Kræfterne Fri –
vi tegner nærdemokratiet sammen
er samskabelse, hverdagsaktivisme,
borgerinddragelse, medborgerskab og
frivillighed på dagsordenen i ældreområdet.

Det er mig en fornøjelse at kunne
informere om, at der som del af denne
proces har været afholdt borgermøde
på Lokalcenter Bjørnshøj den 4. januar
2018.

Alle Brugerråd på lokalcentre og Beboerog pårørenderåd på plejehjem gentænkes i Magistratsafdelingen Sundhed og
Omsorg.

Mødet havde til hensigt at høre borgere
om drømme og ideer til at fremtidssikre
og udvikle Lokalcenter Bjørnshøj, her
under åbne op og invitere nye borgere
og frivillige velkommen.

Kræfterne er sluppet fri og sammen med
civilsamfund, lokale aktører og borgere
ønskes brugerdemokratiet gentænkt
efter 30 år med samme struktur i Aarhus
Kommune.

På mødet blev der valgt medlemmer
til det nye Lokalråd Bjørnshøj
- Formand: Tove Eriksen
- Næstformand: Erik Jensen
- Kasserer: Anne Marie Jensen

Medborgerskabspolitikken var startskuddet på en proces, der skal munde ud i en
gentænkt Rådsstruktur fra 2018. Kunsten er på en og samme tid at fastholde
gode erfaringer fra de mange velbesøgte
aktiviteter i lokalområderne og udvikle
og give plads til nye tanker.

Der er et ønske om at udvide Lokalrådet
med en sekretær. Hvis en af jer eller
naboen skulle have lyst til denne post
og et inspirerende fællesskab i rådet,
er du meget velkommen til at henvende
dig til formand Tove Eriksen på
tove1935elna@hotmail.dk eller undertegnede (suse@aarhus.dk).

Det andet glade budskab fra Lokalcenter
Bjørnshøj er, at det på mødet lykkedes
at få oprettet en liste af frivillige, der
ikke ønsker at deltage i Lokalrådet, men
i stedet gerne vil tilbyde deres praktiske
hjælp før-under-efter en eller flere af
de mange forskellige arrangementer på
lokalcentret i løbet af året.
Hvis du skulle have lyst til at være frivillig på den måde, hjælpe til i cafeens
åbningstider eller på anden vis blive en
del af livet på Bjørnshøj - er der altid
plads til dig.
Du er velkommen til at komme forbi,
hygge dig i cafeen og få indblik i faste
aktiviteter og forskellige arrangementer,
der udbydes på Bjørnshøj.

Sæt X i kalenderen ved den 6. oktober 2018 – du skal til fest!
melder datoen ud i god tid, så I alle har
mulighed for at planlægge omkring den
weekend og få samlet jeres mest festlige
venner for at tage dem med.

Vi har lyttet til alle de input, der er
kommet efter sidste års fest i hallen. De
har været spredt over mange forskellige
punkter. Ét af dem har været datoen.
Der sker meget i foråret, forsommeren
og der er ganske få weekender efter
konfirmationstiden og før sommerferien. De fleste er allerede fyldt af diverse
arrangementer og helligdage. Vi har derfor rykket Festen til den 6. oktober og
24
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Vi har i år booket Groovebox, for at
være helt sikre på at vi har bandet, der
skaber den helt rette stemning. Gå evt.
ind på nedenstående link for at læse om
dem og lytte til deres demoer:
www.groovebox.dk/anmeldelser.
Derudover er der booket en DJ, der vil
sørge for musik i bandets pauser. Han vil
tilsvarende sørge for at holde liv i festen
efter Groovebox er færdige.
Nogle af de andre input vi har fået har
gået på billetpriser, barpriser og festens

navn. Det hele vil vi arbejde på at tilpasse, så vi efterkommer jeres ønsker. Det
vil vi informere mere om senere.
Vedrørende festens navn er vi pt. på
Trige TamTam eller Bakkegården fe-STihal. Har du nogle gode input til at godt
navn til festen vi kan bruge fremover,
modtager vi meget gerne kreative
forslag til olecarstensen71@gmail.com.
Hvis vi vælger at bruge et af de tilsendte
forslag, vil der tilfalde forslagsstiller en
passende præmie til årets fest.
Der vil igen i år blive solgt billetter via
www.enkelbillet.dk Vi åbner for billetsalg i løbet af sommeren, mere herom i
næste nummer af Treklang. Håber vi ses!
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ST70

ST70

Indkaldelse til generalforsamling
i gymnastikafdelingen i ST70
mandag den 26. februar kl.19.30 på Trige Søndergård
Mødet er for alle, der har lyst til at præge den lokale gymnastik: gøre den
bedre, mere attraktiv, skaffe nye medlemmer og være mere synlig generelt.
Dagsorden for generalforsamlingen:
- Valg af dirigent og referent
- Afdelingens beretning til godkendelse
- Afdelingens regnskab til godkendelse
- Indkomne forslag - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan
- Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af 1 – 2 suppleanter.
- Præsentation af afdelingens repræsentant til hovedbestyrelsen
– og dennes suppleant
- Eventuelt

General
forsamling
i ST70
badminton

General
forsamling
i ST70
fodbold

Tirsdag den 13. februar
2018 – kl. 20.15 i klub
lokalet v/hallen

Den 22. februar 2018
kl. 18.30 i klublokalet
ved Bakkegårdshallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.	Afdeling bestyrelsens beretning
til godkendelse v/formanden
3.	Forelæggelse af det reviderede
regnskab v/kassereren
4. Valg:
a) Klaus Jensen
b) Sanjiw Wimalanathan
c) Valg af suppleanter
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Dagsorden:
Agenda jf. vedtægter.
- Valg af dirigent
-	Formandens beretning til
godkendelse.
-	Fremlæggelse af revideret
regnskab.
- Indkomne forslag.
- Fastlæggelse af kontingent
2018.
- Skal vi fortsætte med at omdele
Treklang?
- Gode idéer til forældre
inddragelse.

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2. uger før
generalforsamlingen.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

Sund og sjov fritid
MED ET

FRITIDSPAS
Kan dit barn få
et fritidspas?
Fritidspasset er til
børn i alderen 3-17 år
fra økonomisk trængte
familier
Ring til Sport & Fritid
på telefon 89 40 48 26
og find ud af det

Husk at du kan
få økonomisk
hjælp til at
dit barn kan
deltage i en
fritidsaktivitet.
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Forslag skal være afleveret til formand Jørgen Storm senest 14 dage
før generalforsamling.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- På valg er Casper Brandt,
Jørgen Storm og Morten Larsen.
- Valg af suppleant.
-	Valg af repræsentant til
hovedbestyrelsen.
- Evt.
Mød op hvis du vil have indflydelse
på ST70 fodbold, har nogle gode
idéer eller blot er interesseret i hvad
vi laver i afdelingen.
Efter mødet vil vi servere kaffe og
hjemmebagt roulade til lidt hyggelig samvær. Vi håber på et stort og
interesseret frem møde.
Bestyrelsen ST70Fodbold

Se vores lille reminder
om halfest her i bladet,
så du kan få sat kryds i
kalenderen.

Hvad laver dit barn i sin fritid?
Hvad laver du i dit barns fritid?
2017 er nu overstået, hvor Aarhus har været europæisk
kulturhovedstad. I 2018 har Aarhus, så fået en ny titel.
Europæisk Frivillig hovedstad – Aarhus. Det er mindst lige
så aktuelt hos ST70, som i Aarhus.
Alle traditionelle idrætsklubber som ST70 er drevet alene med
frivillige kræfter.
- Der sidder frivillige i bestyrelsen, som planlægger året og holder kontakt til diverse
organer hos idrætsorganisationer og kommune.
- Det er frivillige kræfter, der træder til som trænere og sørger for at vores unge
spillere, får mulighed for at opleve glæden ved boldspillet og sammenholdet ved
at være en del af et hold og en klub. Det er en stor fællesskabsfølelse for de små
spillere, når de første gang løber ind på en fodboldbane med samme trøje på som
deres kammerater. Så er man en del af noget stort!
- Det er frivillige kræfter, der er rundt ved vores lokale erhvervsliv for at spørge efter
sponsorater, som der heldigvis ofte er en stor velvilje i at give.
- Det er frivillige kræfter, der sidder og følger kampplanerne for at være sikre på at
banerne er kridtet op efter behov, så vores hold kan få besøg af modstandere fra
de andre klubber og være stolte og gøre en god figur for byen og klubben.
- Det er frivillige, der omdeler Treklang, for at tjene penge til klubben. Det er vigtigt
at holde kontingentet på et fornuftigt niveau, så det ikke er familiens økonomi, der
er afgørende for barnets hobby.
Uden frivillige kræfter kan ingen klub hænge sammen. Der er ikke behov for at alle
forældre melder sig som trænere eller bestyrelsesmedlemmer. Men der er utrolig
mange andre steder, hvor der er mulighed for at byde ind, give en hånd og vise de
unge spillere, hvad det betyder at være en del af en forening i DK.
Eks.
- Meld dig til omdeling af Treklang og tag dit barn med.
- Tag med til kampe med en termokande og vis interesse. Tilbyd selv at vaske holdtøjet.
- Overvær dit barns træning uden at forstyrre og giv en hånd med oprydningen efter
træning.
- Mød op til generalforsamlinger. Det er ufarligt, ingen kan tvinges ind. I år er det d.
22. februar kl. 18.30 i klublokalet ved hallen.
En deltagelse i en idrætsforening skal helst ikke blive til en forlængelse af dag
institutionen, hvor der er købt sig til den nødvendige pasning. Der er behov for
interesse og opbakning fra alle. Jo flere, der giver en hånd, des mindre er der at lave
til den enkelte og jo flere lærer man at kende ved indsatsen.
Hvis du ikke er skræmt helt væk af denne moralprædiken, er du meget velkommen
til at komme forbi til generalforsamlingen i ST70 Fodbold på ovennævnte dato.
Har du mod på at give en hånd til nogle enkelte opgaver hører vi meget gerne fra
dig. Skriv evt. til olecarstensen71@gmail.com hvis du kan afse et par timer nogle
enkelte gange om året.
Vi har de sidste 2 gange være hjælpere/vejvisere til cykelløbet Aarhus-OdenseKøbenhavn. Det har været en rigtig hyggelig oplevelse at deltage i, samtidig med
at det er en god indtægtskilde til ST70. Her ligger vi indtægten i fælleskassen,
så den tilkommer hele ST70. Cykelløbet skal afvikles igen i år den 8. september.
Vi har allerede givet arrangøren besked på at vi kan stille med 25 frivillige over 18 år.
Kan vi det? Vil du være med? Meld gerne ind med navn, mobil og mail allerede nu.
Samme mail som ovenstående.
Mange hilsner ST70-Fodbold
Februar 2018, nummer 95 · TREKLANG
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ST70 BESTYRELSE

KFUM SPEJDERNE

Spejdernes nytårsparade

ST70 bestyrelse
HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIG BESTYRELSE
Dorthe S. Sørensen
Dorrit Rasmussen
Marianne Sørensen

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

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

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

Søndag den 14. januar havde spejderne nytårsparade
Vi begyndte fra Sognegården i Trige og
gik i samlet flok op til kirken, hvor vi var
til gudstjeneste. Under gudstjenesten
var der en barnedåb, og sammen med
præsten fortalte en spejder om Hellig
Tre Konger, og om hvordan man gik
rundt og skrev med kridt over folks døre
som en velsignelse; på lignende vis skrev
vi også vores adresser på en dør som
en velsignelse. Derefter tog vi ned på
Sognegården igen og spiste pasta med
kødsovs, uddelte årsstjerner og spillede
banko, som vores tradition byder.

gymnastik@st70.dk

Gartnerparken 8, 8380 Trige

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

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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PLAKATSØJLEN

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i februar, marts og april
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

11.02.

10.00

Fastelavn

Trige kirke/Trige forsamlingshus

12.02.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

26.02.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

01.03.

19.00

Triges historie

Sognegården

18.03.

13.00

Gymnastikopvisning

Trige Hallen

12.03.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

26.03.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

10.04.

19.30

Generalforsamling

Trige Forsamlingshus

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19

Generalforsamling
i Trige Forsamlingshus

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

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne

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…

Umiddelbart herefter følger:

Generalforsamling
i Trige Støtteforening
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være bestyrelserne (Gartnerparken 8)
i hænde tirsdag den 3. april.

Efter Generalforsamlingerne er Trige Forsamlingshus vært for en bid brød.
Alle er velkomne.
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