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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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Meget mere discount!
Få varer leveret
fra REMA 1000

18
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Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.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 7. april 2018.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 2. juni 2018.
Deadline for tekst
og annoncer er den
10. maj 2018.

• 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

Det er forår. Naturen vågner og
bladet bugner af godt læsestof

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

I skrivende stund skinner solen fra den delvis skyede himmel. Det er stadig koldt
udenfor, men dagene er blevet lysere og længere. Forårstegnene er synlige og let at
spore i naturen. Foråret banker på. Velkommen!
Denne forårsudgave byder på tre spændende portrætter. Vi bringer et portræt af
70-årige Bjarne Sørensen, som er født, opvokset og stadig bor i Trige. Han har i en
menneskealder gjort en positiv forskel og været aktiv i ST70 fodboldafdelingen.
Han er pt. den længst-siddende formand i Forsamlingshusets historie.
Den anden portrætterede person er brobyggeren Henriette Wedel Nielsen, som har
arbejdet i knap fem år i Den boligsociale helhedsplan i Trigeparken. Hun har stået for
kommunikationen fra Helhedsplanen - nyhedsbreve, Facebook og borgerportalen
8380.dk, hvor hun har skrevet om stort og småt i Trige. Derudover har hun haft en
række aktiviteter - lektiecafé, kvindeklub, børnegruppe, sundhedscafé, Powerkids for
skilsmissebørn mm.- under vingerne.
Når denne udgave af Treklang kommer på gaden, har Trige fået en ny købmand i
Rema1000. Købmand Peter Damsgaard og hans kone Hanne siger nemlig farvel til
Trige efter knap fem år. Peter går på efterløn og får tiden til at gå med AirBnB-udlejning, et barnebarn på vej og golfspil. ”Købmandsformen” skal også vandres væk
når parret tager på primitiv rygsæktur til Sydamerika til næste vinter.

Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Bakkegårdskolen sætter fokus på læsning i alle skolens fag. En 5. klasse har
repræsenteret skolen på Dokk1 og endte på en flot tredjeplads i litteraturquizzen
”hvem vil være litterær?”.

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Både Menighedsrådets arrangement om Triges historie og Billardklubbens foredrag
med Johnny Sort har tiltrukket mange deltagere. Vi bringer også historien om
Preben Greve, som holdte meget af Trige. Det er en lille beretning om et liv, der
startede i Trige, sluttede i Herlev, men alligevel endte i Trige, hvor Preben ønskede
at blive begravet.
God læselyst!
Kamal Ahmane, redaktør

Yderligere oplysning om leje på tlf. 21 53 04 89
Træffes onsdag mellem 17 – 20

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

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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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

PETER FRA REMA TAKKER AF

FOTOS: INGE LYNGGAARD HANSEN MFL.

TEKST: HENRIETTE WEDEL NIELSEN FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Forår 2018

www.aakb.dk/trige

Ride, ride rus, til møllerens hus
er en god gammel ride- ranke-remse for børn.

Den og mange flere skal vi lære eller genopfriske når der er

Sprogleg for babyer og deres forældre
v. bibliotekar Anne Marie Jensen på Trige Kombi-Bibliotek
mandag den 9. april kl. 10 og mandag den 11. juni kl. 10.
Formiddagen kommer til at handle om sprogstimulering. Vi skal ganske kort snuse til
den teoretiske side af sagen, men vigtigst af alt, skal vi synge og lege med sproget.
Vi skal Ride ranke, flyve og sejle, lære nye fagtesange, rim og remser, og vi genopfrisker også nogle af dem, du sikkert husker fra din egen barndom. Du møder bare op
på Biblioteket med din baby.

Lokalt loppemarked
Lørdag den 9. juni kl. 12-14

Biblioteket og lokale frivillige har slået pjalterne
sammen, og slår dørene op og inviteret indenfor
til et kort og forrygende loppemarked. Du kan
godt begynde at rydde op i gemmerne, så du er
klar til vores lokale loppemarked i Trige. Er vejret
godt holder vi loppemarkedet udendørs. Og til
dig der bare vil gøre en god handel, sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Børnegruppen
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.

Vil du sælge, skal du bestille/købe en stand på aakb.dk/trige. Der er
en stand pr. person. En stand består af et bord på ca. 70 gange 120
cm. Tøjstativer og andet udstyr skal du selv medbringe.
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Har I forslag til arrangementer og
workshops, så hører jeg gerne fra
jer. Jeg kan kontaktes på
annemj@aarhus.dk eller telefon:
6192 9036.

Ud af købmandsformen
Når denne udgave af Treklang kommer
på gaden, har Trige fået en ny købmand i
Rema1000. Købmand Peter Damsgaard og
hans kone Hanne siger nemlig farvel til Trige
efter knap fem år og går på efterløn.
”Rema1000 vred i sin tid armen om på mig,
og min tid i Trige har været en fantastisk
rejse,” fortæller Peter og uddyber: ”Da jeg
begyndte i Rema for 11 år siden, var vi
klassens frække dreng, der tog kampen op
med Netto. I dag er vi den mest genkendelige discountkæde med stor vækst i omsætningen. I dag er fokus på fx singlemad og
bæredygtighed, og det kræver sin mand at
følge med.”
Peter har brugt megen tid på at sætte sig ind
i varekategorier som økologiske, laktosefri,
glutenfri og veganske produkter, som fylder
mere og mere.
”Vi har satset på vareudbuddet og er meget
tilfredse med grøntafdelingen, der i dag står
snorlige. En velholdt frugt- og grøntafdeling
er alfaomega ifht. at tiltrække kunder. Tillid
er hovedsagen.”
Peter Damsgaard fremhæver sit dygtige
personale: ”Flere af dem har arbejdet her i
mange år, og de er det faste anker, som gør
det trygt at gå på arbejde. Tingene bliver
bare gjort.” Forholdet til kunderne i Trige
har overrasket Peter: ”Jeg har et fantastisk
forhold til kunderne. Mange er blevet venner
af huset, som jeg nu skal sige farvel til,”
siger Peter.
Når nu Peter går på efterløn, kommer tiden
til at gå med AirBnB-udlejning, et barnebarn på vej og golfspil. Der er også lige det
med købmandsformen: ”Jeg har fået 10 kg
ekstra oppakning, og de skal vandres væk.”
Peter og Hanne tager på primitiv rygsæktur
til Sydamerika til næste vinter, hvor de skal
vandre på inkaruten til Machu Picchu i Peru
og derpå Chile og Argentina.
Peter vil mindes tiden og de dejlige mennesker i Trige med glæde: ”Det er en vidunderlig by med stor mangfoldighed,” siger Peter
og afslutter: ”Tag godt imod min afløser,
Brian Lind og tak for denne gang.”
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TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det sker på
Bakkegårdsskolen

Dagligt læsebånd
Hver dag på samme tid sidder alle
klasserne på Bakkegårdsskolen og læser.
Det kalder vi læsebånd, fordi det ligger
som et fast bånd hver dag i ugeskemaet.
Læsebåndet er indført, fordi vi ved, at
daglig træning styrker læsekompetencerne. Eleverne læser både skønlitteratur
og fagtekster. Børnene og de unge skal
opleve, at bøger er fyldt med gode oplevelser fra både fantasiens og virkelighedens verden og en vej til en masse viden.
Faglig læsning
Vi arbejder med faglig læsning i alle fag.
Du skal kende fagbegreberne og kunne
bruge dem også i matematik, biologi,
historie, osv. På skolen har vi netop haft
besøg af en ekspert i faglig læsning
(Line Daugaard Møller). Hun gav eksempler på, hvordan man i praksis kan arbejde med området i de forskellige fag.

Renovering af skolen

Hvem er det Helse Else har et billede af
på døren i butikken? Hvor stor er den
komet, der vil ramme Skovlunde bytorv?
Og hvor mange skridt bor Linses far og
mor egentlig fra hinanden? Hukommelsen blev udfordret til det yderste i læsekonkurrencen ”Hvem vil være litterær?”,
som 5. årgang på Bakkegårdsskolen
netop har deltaget i.

Byrådet besluttede i 2014, at man ønsker, at SFO og klub skal flytte ind på
skolerne. På den måde kan kommunen bruge penge på at renoverer egne
bygninger frem for at betale leje af eksterne bygninger. Skolerne står ofte
tomme efter skoletid. Samtidig kan man øge samarbejdet mellem skoler, sfo
og klubber.

Hvem vil være litterær?

Læsning er alle fags moder
Evnen til at læse er afgørende for
børn og unges skolegang og videre
uddannelse. Læsning er en kilde til
læring og forståelse – og det gælder
ikke kun i faget dansk.

Litteraturkonkurrence:

Vi er et lokalsamfund, hvor det kan
lade sig gøre at samarbejde på tværs
mellem skolen, børnehaverne, sfo, klub,
Helhedsplanen, Kirken, Idrætsforeningen osv. Alle parter sidder med i vores
Lederråd.

Læsekonkurrencer og læsevenner
Nogle af vores venskabsklasser har lavet
en ordning, hvor f.eks. 5. årgang er
læsevenner med 0. årgang. Så læser de
store for de små. De store bliver rolle
modeller for de små.

I de tre børnehaver (Lindegården, Tumlehøjen og Spørring Børnehus) arbejdes
der systematisk med at styrke børnenes
sprog. Det arbejde bygger vi videre på
i skolen. Vores børnehaveklasseledere
kommer ud i alle tre børnehaver og laver
dialogisk læsning med børn, der snart
skal i skole. Det er en forskningsbaseret
metode, hvor børnene og den voksne
taler sammen om den gode børnebog,
som den voksne er i gang med at læse
højt for dem. Projektet betyder også,
at børnene kender og er trygge ved
børnehaveklasselederne allerede inden
skolestart.

I løbet af skoleåret sker det, at nogle
af klasserne laver læsekonkurrencer for
hinanden. 6. årgang lavede en store
konkurrence for både ind- og udskolingen op til jul. 5. årgang har netop
deltaget i en konkurrence på det store
nye bibliotek på DOKK1. 5.A vandt
faktisk og gik videre. 5.B var ét point fra
at gå videre. Se mere i den lille artikel
her på siden.

I uge 9 afholdt Dokk1 semifinaler og
finale i ”Hvem vil være litterær?”, hvor
forskellige 5. klasser fra Aarhus kommune konkurrerede i viden om udvalgt
børnelitteratur. Forud for konkurrencen
havde deltagerne læst 16 romaner, hvis
indhold de blev quizzet i.

Bakkegårdsskolen har fået bevilget 12,8 millioner til renovering af
indskolingen. RULL står for Rum til Leg og Læring. Det er Aarhus
Kommunes program for udbygning og renovering.

Hvad får vi bygget
Det er hele indskolingen samt 200-gangen og aulaen, der bliver renoveret.
- Ny ventilation således at indskolingen får en ordentlig luftkvalitet og regulering
af temperatur.
- Nyt lokale til billedkunst
- Nyt lokale til natur-teknologi

Efter en nervepirrende dyst mellem
5.a og 5.b på Bakkegårdsskolen, blev
det vinderholdet med pigerne Anna,
Ingrid og Caroline, der gik videre fra de
indledende runder og dermed repræsenterede Bakkegårdsskolen på Dokk1.
Niveauet var højt, spørgsmålene var
svære, men pigerne klarede det hele
vejen til finalen. Her endte klassen på en
flot tredjeplads.

- Nyt lokale til håndværk & design

Forløbet i samarbejde med Dokk1 har
fungeret godt i danskundervisningen,
hvor konkurrence kan være med til at
øge læselysten og motivationen hos
eleverne.

- Klubben flytter ind i kælderetagen i tilknytning til kantinen

- SFO-afdelingerne på Bakketoppen og Bjørnshøj flytter ind på skolen
i indskolingsbygningen.
- Fællesarealer i indskolingen til SFO med køkken, scene osv.
- Ny garderobe så indskolingen bliver sko-fri-zone
- Nyt støttecenter

- Flere klasselokaler på 200 gangen
- Nyt loft i aulaen
- Ny belysning der sparer strøm
Vi bygger - Tak for din tålmodighed
Frem til november vil byggeriet præge vores hverdag. Byggeriet foregår i tre
etaper. De er gået i gang med 200-gangen og aulaen. Sidst i april tager de fat
på den ene ende af indskolingen. Det vil kræve stor tålmodighed fra ansatte,
elever og forældre i byggeperioden. Byggeriet vil give noget bøvl. Men resultatet
skal nok blive godt.

Testoversigt og pædagogisk arbejde
Alle børn skal blive så dygtige som de
kan. Vi skal udfordre både de fagligt
dygtige og dem, der har behov for
hjælp. Derfor har vi lavet en testoversigt. I maj og juni måned tester læreren
klassen i dansk og matematik. Bagefter
mødes årgangens lærere med skolens
matematikvejleder og læsevejledere
samt med ledelsen. Her drøfter vi elevernes resultat, og ser på hvordan de kan
forbedre sig.

Ungeinddragelse
De nye klublokaler i kælderen vil blive centreret omkring kantinen, som bliver
klubbens hjerte. Der bliver endvidere spillerum samt kort afstand til håndværk &
design, musik, hallen, biblioteket samt en ny skaterbane. I uge 41 skal de unge
fra 7. eller 8. årgang deltage i en workshop. De skal være med til at indrette og
tone klublokalerne. Samtidig vil de lære en masse om innovation og ideudvikling
fra brainstorm til færdige prototyper.

Samarbejde med de tre børnehaver
Her i Trige og Spørring har vi et tæt
samarbejde på tværs af institutionerne.
Her ses de stolte finalister i litteraturkonkurrencen med en velfortjent tredjepræmie.
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LOKALHISTORISK ARKIV

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: HENNY HANSEN

Stor interesse for Triges
historie
Lokalhistorisk arkiv og Menighedsrådets fælles arrangement om Triges
historie var noget af et tilløbsstykke,
omkring 70 personer fra nær og
fjern mødte op.
Arkivets leder, Michael Michaelsen,
fortalte om arkivgruppens arbejde og
om de forskellige arkiver, hvor vores
historie gemmes, til brug for kommende
generationer.
Jonna Bunk, tidligere lærer ved Bakkegårdsskolen, berettede om skolernes
historie. Vi har kendskab til 4 skoler,
men der har formentlig været i hvert
fald én mere, men da bygninger for
mange år tilbage har været af simpel
opbygning og med stråtag er mange
af dem nedbrændt og dermed er deres
historie forsvundet.
Specielt skolernes historie udløste en
rigtig livlig snak. Mange af de tilstedeværende havde gået i skole i Trige, og
der blev fortalt og genopfrisket minder,
så det var svært at få afsluttet mødet.

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

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

HENRIETTE WEDEL NIELSEN

TEKST: HELLE LYKKE JØRGENSEN, PROJEKTLEDER I HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

TEKST: KAMAL AHMANE FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Nyt fra Helhedsplanen Trigeparken

Henriette Wedel Nielsen:
En brobygger med mange bolde i luften
Henriette fik først en to-månederssmagsprøve på det boligsociale
arbejde da hun var i virksomhedspraktik i Helhedsplanen Trigeparken
i foråret 2013. Efterfølgende kom
hun i privat løntilskudsjob på den
gamle helhedsplan, og så blev hun
ansat i en fireårig projektstilling som
børn-, unge- og familiemedarbejder
i den helhedsplan, som udløb sidste
måned. I alt har Henriette arbejdet i
ca. fem år i Trige.

Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

Farvel og goddag
Med udgangen af marts i år slutter Den boligsociale helhedsplan i Trigeparken 201418. Der er gået fire år med fokus på beskæftigelse, uddannelse, sundhed og børn,
unge og voksne. Fire år, hvor Trigeparken er gået fra at være på Ghettolisten til slet
ikke at være på nogen af de lister, som politikerne i disse tider omtaler så meget.
I Trigeparken er kriminaliteten i perioden faldet så meget, at den i 2017 var så lav, at
den ikke registreres, beskæftigelsen er steget med 6% foruden at yderligere 8% af
de 24-årige er begyndt en uddannelse. Det går den rigtige vej. Der er mange grunde
til den positive udvikling, heriblandt det fantastiske lokale samarbejde mellem institutioner, foreninger og Helhedsplanen, men også at borgerne i Trige er gode til at
bruge de mange tilbud, som Helhedsplanen har. Helhedsplanen vil gerne takke jer
for jeres samarbejde og deltagelse i vores tilbud.
Med afslutning af helhedsplanen betyder det, at der vil være en række tilbud, der
stopper. Nogle af tilbuddene har vi forsøgt at føre videre ved hjælp af frivillige, mens
andre lukker. På Trigeparkens infoside på næste side kan du se, hvilke klubber og
aktiviteter i Trigeparken, der fortsætter.
Når vi slår øjnene op den 1. april, er det ikke til nedrullede gardiner på Trige Parkvej
33 i kælderen. Tværtimod begynder en ny fireårig helhedsplan, hvor vi sætter fokus
på ”Uddannelse og beskæftigelse”, ”Forebyggelse og forældreansvar” og ”Trivsel
og tryghed”. De første to uger af april bruger medarbejderne ved Helhedsplanen
deres energi på at sætte sig ind i de nye tilbud, men fra og med mandag d. 16.
april slår vi dørene op til fire år. Vi håber, at det gode samarbejde fortsætter og at
I borgere i Trigeparken - og Trige og omegn som sådan - også fremover vil benytte
helhedsplanens tilbud flittigt.

Tjek Trigeparken på Facebook!

Her fejrer Lissi sin 70 års dag i Mødestedet – en cafe med hygge og temaer, der
er åben for alle - fortsætter i den nye
helhedsplan, som for alvor sætter sejl fra
og med mandag den 16. april 2018.

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

Vil du også gerne fremover følge med i hvilke tilbud, du finder i Helhedsplanen Trigeparken? Følg os på Trivsel i Trigeparken på Facebook, hvor vi
løbende opdaterer.

Lektiecafé i Beboerhuset Oasen
hver onsdag kl. 16-18
Alle børn og unge i skolealderen er velkomne i Lektiecaféen. Du kan få
hjælp til lektier og være med til at lege i pauserne. Dansk Flygtninge
hjælp og Helhedsplanen Trigeparken står bag Lektiecaféen. Har du
spørgsmål? Kontakt Hacer Özcelik på 4185 5240.

Lektier + Leg for skolebørn hver onsdag kl. 16-18
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Vil du være med til fx at lave
aktiviteter for børn i Trige
eller har du brug for hjælp
til at komme igang med at
bruge Fritidspasset fra Aarhus
Kommune??
Kontakt Hacer Özcelik på
hace@aarhus.dk eller 4185 5240

Mange bolde i luften
Henriette har haft lidt af en blæksprutterolle. Hun har stået for
kommunikationen fra Helhedsplanen - nyhedsbreve, Facebook og
borgerportalen 8380.dk, hvor hun
har skrevet om stort og småt i Trige.
Derudover har hun haft en række
aktiviteter under vingerne såsom
lektiecafé, kvindeklub, børnegruppe,
sundhedscafé, Powerkids for skilsmissebørn, Mødestedet i Oasen og sidst
men ikke mindst har hun - sammen
med hendes kollegaer - hjulpet beboerne med små og store ting på helhedsplanens kontor på Trige Parkvej.
”Der har både været travle og mere
stille dage, men altid med udgangspunkt i beboere i Trigeparken og
Trige som helhed,” oplyser Henriette,
som efterhånden er blevet et kendt
ansigt i Trige. ”Jeg kender nok flere i
Trige end jeg gør i mit lokalområde i
Aarhus C. Min fornemmeste opgave
har egentlig været at gøre mig selv
tilgængelig for folk i Trige”, tilføjer
hun.
Henriette fortæller, at hun
indimellem har mødt folk, der
troede, at hun boede i Trige,
og hun ser det som en kompliment at blive regnet for at
være en del af ’inventaret’,
når hun nu faktisk bor inde
i Aarhus. Henriette har i
øvrigt været en del af
Treklangs redaktion
i fire år, hvor hun
har været med til

at diskutere løst og fast om bladets
udformning. ”Jeg har nydt arbejdet
og fællesskabet i redaktionen og vil
gerne takke for det gode samarbejde,” fortæller hun.

En givende og berigende periode
i Trige
Henriette har nydt at tage del i Triges
mangfoldighed. Som ansat i Helhedsplanen har hun jo været del af en
større helhed i et meget tæt samarbejde med hendes kollegaer, frivillige
og samarbejdspartnere fra fx Aarhus
Kommune. ”Jeg har været glad for
arbejdet og alle de mennesker, jeg
har lært at kende i Trige og omegn. Jeg kommer i særlig grad til
at savne børnene fra Lektiecaféen,
som er blevet mine hjertebørn”,
siger Henriette.

”Jeg er nok bygget sådan, at jeg
tager én ting ad gangen. Jobsøgningen er ikke begyndt endnu, men jeg
har da gjort mig overvejelser omkring
at finde job i fx Folkekirken som kulturmedarbejder”, fortæller Henriette.
Hun ønsker alt det bedste for Trige.
”Den dag, hvor Letbanen kommer til
Trige - for det håber jeg virkelig - så
vil jeg smile stort og glæde mig på
Triges vegne,” afslutter hun.

Én ting ad gangen
Vedrørende Henriettes kommende
job tager hun det stille og roligt.

Vi ønsker Henriette
held og lykke fremover.
April 2018, nummer 96 · TREKLANG
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN / /MÆNDS MØDESTEDER / 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

Trige Centervej 26, gavlen

Torsdag den 3. maj kl. 17
Helstegt svinemørbrad med ovnkartofler
+ Ymerfromage

Priser

Cafe Spisestuen holder sommerferie fra 3. maj.
Dato for opstart følger senere i Treklang.

Aftensmad
Dessert
Sodavand

35 kr
10 kr.
5 kr.

Halv pris for børn
Gratis kaffe efter maden

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
Mænd Mødesteder Trige

Varmemester (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)
Tonny Nielsen

Torsdag den 19. april kl. 17
Kylling i karry med ris + Svesketrifli

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

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

Afdeling 19 + 20

CAFÉ SPISESTUENS MENU
VINTER/FORÅR 2018

86 23 16 14

Tirsdag d. 2. maj 2018 kl. 19.00-21.00 i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A

KLUBBER OG AKTIVITETER

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

21 47 31 22

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen

21 28 76 40

DUI - LEG OG VIRKE
Claus la Cour

30 64 25 82

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Hacer Özcelik

41 85 52 40

MADSKOLEN / FRITIDSPAS
Hacer Özcelik 

41 85 52 40

LEKTIECAFÉ FOR UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

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

KULTURKLUB
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs

41 85 64 62

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen
Kenneth Valentin Dupont

51 83 64 52
27 48 99 66

MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

91 36 56 02

BILLARD
Frank Richard Hansen

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen
TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen
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50 33 17 07
40 85 50 79
28 15 41 34

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere, 3 i alt
3. Bestyrelsens beretning
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, 5 i alt
Formand og kasserer vælges for 2 år
ad gangen, forskudt af hinanden.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges
for 2 år ad gangen. Evt. suppleanter
vælges for 1 år. På valg til bestyrelsen
er: Martin Mogensen, Jens Holst,
Kenneth Dupont, Tommy Mæhlisen, Flemming Thorbek
7. Eventuelt
Hvis du har forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, eller ønsker

Trige Billard Klub
Boligforeningernes Billard turnering er ved at være slut for denne sæson, begge hold
har kun 2 kampe tilbage og som man kan se, kan Trige billard vinde begge rækker,
men alt kan ske endnu. Vi har ligger i toppen igennem hele turneringen, men nu
skal vi, i de sidste kampe vise, at pokalerne plaserens på hylden i Trige Billardklubs
lokaler. Den sidste kamp i Mafia ligaen er spillet og her blev det en flot 3éde plads,
efter Ebeltoft B.K. og Rosenholm B.K.
A rækken

Antal
Point

D rækken

Antal
Point

Langkærparken

52

Trige BK

85

GBC

51

Engparken

80

Trige BK

50

BK22 1

80

BK22/RBK

39

Grøfthøj 1

73

BK22 2

71

Statsbo 2

66

Tousparken

65

Statsbo 1

54

Grøfthøj 2

40

Langkærparken

28

du at stille op til bestyrelsen, skal du
meddele dette via brev eller mail senest
10 dage før generalforsamlingen.
Breve stiles til: Mænd Mødesteder
Trige, Trige Parkvej 13, kld., 8380 Trige.
Mail: alle@mm-aarhus.dk
  
Venlig hilsen Mænds Mødesteder Trige

Mandag den 22. januar
arrangerede Trige Billard
Klub et foredrag med
Johnny Sort
Det var helt nyt for klubben at påtage
sig den opgave at arrangere et foredrag
med spisning, vi takker derfor også de
involverede og vores samarbejdspart
nere. Så det var spændende for os
hvordan dette skulle gå, vi havde en ide
om at der nok vil komme ca. 40 personer, men her regnede vi helt forkert, der
var 70 tilmeldte! De 60 af dem kom til
spisning.
Foredraget blev en succes, Johnny gav
os alle en oplevelse om hvor langt man
kan nå som handicappet og om hvor
vigtig det er at man kommer op af sofaen og tilmelder sig til en af de mange
aktiviteter man har i Trige. Vi har efter
følgende fået meget ros for vores tiltag,
det er vi naturligvis meget taknemlig for.
April 2018, nummer 96 · TREKLANG
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PREBEN MATHIAS GREVE

WWW.TRIGE.DK

TEKST: HENNY HANSEN / SØREN GREVE

Betyder det noget, hvor man
er født?
Preben Mathias Greve (1937-2017)

I 2016 traf jeg ham for første gang da
han, sammen med andre tidligere Trigeborgere kom til Byvandring, arrangeret
af Lokalarkivet og Trige Menighedsråd.
Det var dejligt at få sat ansigt på personen, som jeg havde korresponderet med
i flere år, men altså aldrig set.
(Henny Hansen, redaktionen)
”Preben Mathias Greve blev født den
27-2-1937 som søn af Karen Marie
Greve (f. Mathiasen 1905 i Sabroe)
og Søren Greve (f. 1902 i Astrup på
Djursland). I april 1939 fødtes Prebens
lillebror Gunnar, og de to brødre
voksede op i Trige.

Preben Mathias Greve
Ja, for nogen gør det. Det kan måske
være uforståeligt, at Trige skulle
være den plet på jorden, der betyder så meget, at selv om man ikke
har boet der siden man var ung, så
bliver det alligevel der, man ønsker
at blive begravet.
Denne lille beretning om et liv, der
startede i Trige, sluttede i Herlev, men
alligevel endte i Trige har jeg modtaget
fra Søren Greve.
For mere end 10 år siden havde Preben
Greve, under en ferie, læst Treklang.
Han rettede henvendelse til redaktionen,
om han kunne få bladet tilsendt, så han
kunne følge lidt med i, hvad der skete
her. Det gjorde indtryk, at han stadig
interesserede sig for det sted han var
vokset op, så gennem årene har jeg
sendt ham bladet 6 gange årligt.

16
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Preben har gået i skole i Trige og vil
være kendt af nogle i den lidt ældre
del af befolkningen. Efter skolegang
kom han i lære som smed hos smedemester Ras Mathiasen i Trige, som var
hans morbror. Soldatertiden blev klaret
i Karup, hvorefter Preben i 1950’erne
flyttede til Herlev, hvor han boede til sin
død. Livet igennem holdt han meget
fast i sin tilknytning til Trige. I 1970’erne
købte brødrene Preben og Gunnar og
deres forældre sammen et sommerhus
i Skæring Strand. Preben var ungkarl
og stiftede aldrig familie. Hver eneste
sommerferie kom Preben hjem og
boede i Trige hos forældrene. Gunnar
med familie boede i sommerhuset,
men hver eneste dag kørte Preben
sine forældre frem og tilbage mellem
Skæring og Trige. Dengang var der nemlig ikke sovepladser nok i sommerhuset.
Sommerhuset er stadig i familiens eje.
Gunnar Greve er min far. Min mor Kirsten er født i Hadsten, og mine forældre
mødte hinanden til bal på Sabro Kro.
Personligt synes jeg, det er lidt sjovt, at
min farmor er født i Sabro, hvor mine
forældre altså senere mødte hinanden til
bal på kroen.

Preben har altid været en vigtig del af
familien Greve. Hver eneste sommerferie
tilbragte vi sammen – os fra Hobro med
Preben samt vores farmor og farfar. Alle
mødtes ligeledes ved højtiderne, hvor
mine forældre var værter for frokoster
og familiekomsammen til både jul, påske og pinse. Efter Karen og Søren døde
i 1990’erne fortsatte dette – nu overnattede Preben så hos mine forældre.

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

Mine forældre Kirsten og Gunnar fik
børnene Yvonne født 1966, Renè født
1968 og jeg selv Søren født 1982. Jeg
er altså en rigtig ”efternøler”. Min farfar
var faktisk 80 år, da jeg blev født.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Gunnar har med sin familie boet i Hobro
siden 1968. Jeg kan garantere for, at jeg
taler på alle søskendes vegne, når jeg
gengiver vore følelser for onkel Preben.
Han var et samlingspunkt for os alle –
også da mine forældre fik børnebørn.
Det var derfor med stor sorg, vi modtog
beskeden om, at onkel Preben var fundet død i sin lejlighed i Herlev d. 31. maj
2017 – 80 år gammel.
Efter eget ønske blev Preben Greve bisat
fra Herlev Kirke, men han ønskede at
blive begravet på Trige Kirkegård. Urnen
blev nedsat den 17. juli 2017.
Æret være Preben Greves minde.
Søren Greve.”

PSYKOLOG
Linda Tilsted Knudsen
Specialist i Psykotraumatologi
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Terapi, rådgivning, coaching, supervision og
refleksion
Tlf.: 527 527 72
Mail: psykolog.knudsen@gmail.com
www.lindatilstedknudsen.dk
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BJARNE SØRENSEN

BJARNE SØRENSEN

TEKST: KAMAL AHMANE FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Bjarne Sørensen: 70-årig og
stadig aktiv i byens liv
70-årige Bjarne Sørensen er født,
opvokset og stadig bor i Trige. Han
er kendt som en hyggelig, engageret
og aktiv mand, der altid er flink til at
give en hjælpende hånd - hvad enten
det gælder foreningslivet eller noget
andet, som skal ordnes hos naboen
eller genboen.
Han har i en menneskealder gjort en
positiv forskel og været aktiv i ST70
fodboldafdeling hvor han i en årrække har været aktiv fodboldspiller
og senere træner for forskellige
fodboldhold. Bjarne er formand for
Triges Forsamlingshus. Han er også
medlem af Dagli’Brugsens bestyrelse
og tager del i de forskellige arrange
menter, der afholdes i og omkring
butikken.
Forsamlingshuset er som et andet
hjem
Bjarne blev valgt som formand for
Trige Forsamlingshus i 2006. Han
er pt. den formand der har siddet
længst gennem tiden siden forsamlingshuset blev færdigbygget i 1904.
Bygningen råder over gode lokaler
og fysiske rammer.
Der bliver arrangeret diverse
aktiviteter alt fra fester, barnedåb,
bryllupper og julefrokost til præmiewhist, ST 70 banko, høstfest,
ålegilde, andespil og flag Allé. Der
kommer typisk omkring 60 spillere
til banko hver onsdagen hvor man
kan opleve en gedigen forsamlingshusstemning. Bjarne har været fast
opråber til banko i mange år. Aftenerne i bankoens tegn foregår altid i
et hyggeligt samvær. ”Det er dejligt,
at der er mange, som møder op for
at spille banko. Man kan efterhån
den ikke undvære det”, fortæller
Bjarne og tilføjer, at hans lille bror,
Allan hjælper med at kontrollere om
pladerene er rigtige. Det er værd at
understrege, at forsamlingshuset har
i de sidste par år arrangeret fastelavn
18
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for hele byen. I år er der kommet
50 glade udklædte børn med deres
pårørende. Bjarne mener, at de frivillige lokale kræfter har lagt mange
frivillige timer i forsamlingshuset. De
spiller en stor rolle med hensyn til at
vedligeholde bygningen.
Hædret med Dronningens
Fortjenstmedalje
I 2010 blev Bjarne Sørensen hædret
med Dronningens fortjenstmedalje
for 40 års tro tjeneste i Aarhus Kommunes skilte og striber afdeling. Han
har gennem årene altid været en
ansvarsfuld, loyal og engageret medarbejder. Han startede som almindelig arbejder og sluttede som formand
for afdelingen. ”Jeg har arbejdet 40
år inden for samme tjenesteområde
og er meget taknemlig og glad for
at jeg kom i betragtning til medal
jen. Det er nemlig ikke hver dag, en
offentlig ansat får overrakt Dron
ningens Fortjenstmedalje”, fortæller
han.
Altid frisk til at give en hjælpende
hånd
Bjarne er en nabo med overskud,
og han står altid klar til at dele det.
Han er meget hjælpsom i kvarteret hvor han både napper egen og
naboens fortov når det har sneet.
”Snerydning er et problem for
ældre. Jeg hjælper gerne mine
naboer, som ikke har helbredet eller
tid til at rydde sne, slår græs eller
køre affald til forbrænding. Når jeg
alligevel er i gang fortsætter jeg
gerne. Jeg gør det, fordi jeg ikke
kan lade være og fordi jeg gerne vil
hjælpe andre, som har brug for en
ekstra hånd”, siger han med et smil.
Bjarne Sørensen er gift med Marie.
De har to voksne børn og fem
børnebørn. Parret har boet på
Gartnerparken i 42 år. Marie er
frivillig i genbrugsbutikken på
Smedebroen. De nyder begge to

deres pensionstilværelse og rejser
til eksotiske steder et par gange om
året. Bjarne holder sig godt i form og
han deler Treklang og reklamer ud
sammen med børnebørnene.

I 2010 blev Bjarne Sørensen
hædret med Dronningens for
tjenstmedalje for 40 års tro tjene
ste i Århus Kommunes skilte og
striber afdeling. Han har gennem
årene altid været en ansvarsfuld,
loyal og engageret medarbejder.

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
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FOREDRAG I TRIGE / HALFEST

WWW.TRIGE.DK

FOTOS: INGE LYNGGAARD HANSEN

Iran

”Iran er det venligste land i verden”.
Sagt af mange af vores gæster, der har haft fornøjelsen
af at besøge landet.

Oplev et medrivende foredrag i et godt og varieret tempo, fortalt med humørfyldt
entusiasme og med 30 års kendskab til iranerne. I foredraget indgår egne billeder,
film og fortællinger, som giver et nuanceret billede af landet. Inge fortæller om folket,
de smukke kulturelle steder, om traditioner, mad, høflighedsbegreber, en smule om
præsterne og hvordan det egentlig er at være kvinde i et mandsdomineret samfund.
Iranernes imødekommenhed og gæstfrihed overfor andre kulturer, ligger som en rød
tråd gennem foredraget.
”Jamen er det ikke farligt at tage til Iran?”
– er som regel et af de første spørgsmål, vores gæster
får, når de fortæller, hvor næste rejse går hen.
Der er mange gode grunde til at tage til Iran
– i denne bog kan du se hvorfor.
God tur!

IRAN – Rundrejse med Viktors Farmor

Tør du rejse til Iran? Et spørgsmål mange stiller sig selv eller selv får stillet, inden de
rejser til Iran. Det vil rejseleder (og grafiker på Treklang) Inge Lynggaard Hansen
forsøge at give et godt svar på i dette foredrag.

Inge Lynggaard Hansen

Alle billeder og illustrationer (medmindre andet er anført) er taget af Inge Lynggaard Hansen ©. Der tages forbehold for evt. fejl eller mangelfulde oplysninger. Bogen må ikke kopieres uden forfatterens tilladelse.
Bogen kan købes for 300,- + porto. Send mail med navn og adresse til Inge@lynggaardhansen.dk. Trykt hos D-Top.dk.

Foredrag i Trige Sognegård
den 17. maj kl. 10-11.30 om

Iran
Rundrejse med Viktors Farmor
Inge Lynggaard Hansen

Inge kombinerer arbejdet som fotograf
og grafiker med jobbet som rejseleder i
Iran og har skrevet en bog om landet.

Husk det er den 6. oktober, du skal til fest!
Nyt navn Festihal ST70
Vi har i år allerede fået flere henvendelser på datoen for årets Festihal ST70.
Det glæder os voldsomt, at I har det i
tankerne og ønsker at få det i kalenderen i god tid.
Musik Groovebox (www.groovebox.dk)
Professionel DJ før/under/efter bandet.
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Priser for 2018 Festihal ST70
Billetpriserne i år sænker vi en smule, for
at få de sidste med.
Festihal billet inkl. Spisning kr. 250,Festihal billet ekskl. Spisning kr. 150,Menuen i år står på Wienerschnitzel
mit dem ganze molevitten. Vi vil herfra
gerne garantere, at det bliver den bedste
wienerschnitzel, du vil få i hele 2018 for
kun kr. 100,-. Så tag endelig med op til
denne del af festen også og få det hele
med. Der kan selvfølgelig reserveres
pladser, så grupper kan sidde samlet.
Billetter vil komme til salg på enkelbillet.dk omkring påske. Søg på Trige
under arrangementer.

Gi’r du en hånd?
Der skal selvfølgelig bruges lidt hænder
til opsætning om fredagen og lørdag formiddag, samt nedpakning og
rengøring søndag. Har du lyst til at give
en hånd til dette, tager vi med kyshånd
imod alt hjælp, stort som småt.
Skriv til olecarstensen71@gmail.com
med navn og tlf. nr. og hvornår du evt.
kan hjælpe.
Det bliver skiiie godt!
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Tusind tak for
velviljen!

Forårs- og sommertræningstilbud til voksne
STEP ØVET v/Helle – Starter mandag 9. april 2018 kl. 17:00 - 18:00 i Trige Søndergård, salen
Holdet er for den øvede stepper eller hvis du er go på step basis og har lyst til udfordringer. Masser af drejninger,
avancerede trin, halve takter til go tempo fyldt musik. 9 gange træning
STRAM OP v/Helle – Starter mandag 9. april 2018 kl. 18:00 - 19:00 i Trige Søndergård, salen
Til Stram op udfordrer vi ALLE kroppens muskler. Timen er bygget op omkring styrkeøvelser med mange gentagelser.
Du træner din muskeludholdenhed og forbedre dermed din forbrænding. Vi arbejder med håndvægte, bodybars elastikker
og egen kropsvægt. Teknikken vil blive grundig forklaret i alle øvelser. Vil du blot bibeholde din styrke eller kunne der gøres
lidt inden bikini sæsonen så ses vi måske. 9 gange træning
PILATES FOR BEGYNDERE v/Lucy Moli – Starter Tirsdag den 3.april 2018 kl. 17:30-18:30 i Trige Søndergård, salen
Pilates bruges til alle målgrupper, både som træning og genoptræning. Det er en velegnet træningsform til alle uanset alder
og køn. Pilates nedsætter risikoen for slid og overbelastning af rygsøjlen samt den korrekte holdning bedres eller beholdes.
I Pilates laver vi øvelser for muskelkorsettet rundt om rygsøjlen, bækkenbunden, de dybe små rygmuskler, åndedræts
musklen og danner tilsammen ”Kernen”. Vi spænder hele vejen rundt i kroppens muskler samt nakke, skuldre og hofter.
Vi træner også øvrige mave og rygmuskler, som er også stor betydning for stabiliteten af rygsøjlen. Øvelserne foregår
langsomt og kontrolleret i takt med vejrtrækningen, hvilket øger kropsbevidsthed, styrke, smidighed, balance og stræk.Der
laves stående, siddende eller liggende øvelser uden eller med brug af redskaber som f.eks. strækelastikker, træningsbold,
Pilatesbolde og Pilatesringe. Medbring håndklæde, lille pude og overtrækstøj. Sidste træning den 4/6.
PILOXING FOR ALLE v/Lucy Moli – Starter Tirsdag den 3. april 2018 kl. 18:30- 19:30 i Trige Søndergård, salen
Alle unge som ældre kan være med i Piloxing – både kvinder og mænd (unge som ældre). Til dig med skader i skuldrene,
nakken, lænd og hofte. Ideel som genoptræning eller til at bibeholde din krop. Vi starter med at holde det naturlige
lændesvaj, spænd hele vejen rundt, kondition træning, boksning, spark, balance, bevægelighed koordination, balance,
strække og styrke. I træningen sætter vi også fokus på muskelkorsettet rundt om rygsøjlen, den tværgående muskel,
bækkenbunden, de dybe små rygmuskler og åndedrætsmusklen og danner tilsammen Kernen muskler. Træning vil
indeholde øvelser med redskaber såsom træningsbold, Bodybar, X-turbe elastikker, hånd vægter, Pilates bold, Pilates ringe
og uden redskaber, men med krops egen vægt. Sidste træning den 4/6.
PILATES FLOW FOR ØVET v/Lucy Moli – Starter Tirsdag den 3. april 2018 Kl. 19.30 – 21.00 i Bjørnshøjcentret,
Tårnet
Flow pilates er for dig, der er vant til at træne og bruge din krop og gerne vil udfordres. Pilates er skånsom og effektiv
styrketræning af kroppens kerne. En smuk holdning, flad mave, øget smidighed og færre spændinger er blot nogle af
de positive effekter ved regelmæssig pilatestræning. Du vil derfor blive udfordret på din udholdenhed. En række faste
grundprincipper og en særligvejrtrækning danner grundlaget for en sikker, effektiv og fokuseret træning. Tempoet i denne
time vil være lidt højere end i Pilates for begyndere.
INDOOR CYCLING/ SPINNING Trige Søndergård, salen
Spinning er supereffektiv træning. Kort fortalt foregår spinning på en moderne udgave af en motionscykel. Cyklen indstilles,
så den passer præcis til dig, og en instruktør guider dig og resten af dit spinninghold over fiktive bjergpas, gennem hurtige
spurter og lange nedkørsler. Lyder det avanceret? Det er det ikke. Tværtimod. Træningen bliver ledsaget af motiverende
musik med gode rytmer og ansporende kommandoer fra instruktøren, der leger dig gennem de sveddryppende minutter på
cyklen. Se vores træningstider og bookning på www.ST70.dk - gymnastik
Nåede du ikke at være med ved holdets start, så mød op og snak med instruktøren for holdet – husk hvis du møder op
at tage træningstøjet med, så du har mulighed for træning.
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Kære forældre, spillere, trænere og
øvrige med det store hjerte. Vi forsøger
altid i ST70 fodbold at holde vores kontingenter nede på et fornuftigt niveau.
Det gør vi ved at tage os af forskellige
frivillige opgaver, der giver et tilskud
til vores økonomi. Her er omdeling af
Treklang en stor del af det. Vi har hver
anden gang, hvor håndbold tager sig af
den anden del. Det er grunden til at vi
med jævne mellemrum skriver ud til jer,
om der er nogen, der kan afse 2-3 timer
en lørdag for at tage en rute for os.
Det er med stor glæde at jeg kan fortælle at ved den seneste omdeling, kunne
vi ringe til nogle, som havde tilmeldt sig
for at fortælle at vi havde nok omdelere til denne runde. Det er dejligt med
denne gode opbakning, bliv endelig ved
med det.
På billedet kan i se vores U11 drenge,
der stolte har hjemtaget en pokal til
klubben. De vandt et indendørsstævne i
januar. Stævner og andre gode oplevelser er blandt andet betalt af de penge,
der tjenes ved omdeling af Treklang.
Pokalen kan fremover ses i pokalskabet i
klublokalet.
Vi har også tidligere hjulpet til ved cykelløbet Århus-København. Her har vi både
bemandet forplejningsposter og været
vejvisere. I seneste nummer af Treklang,
spurgte vi efter frivillige til årets løb i
september. Veggerby Sport og Entertainment har i sidste uge informeret om, at
de ikke kan få tilladelse til at cykle over
Storebæltsbroen og dermed bliver nød
til at aflyse årets løb. Vi får derfor ikke
brug for jeres hjælp til denne opgave i
år. Men vil gerne takke for velviljen, til
dem der har nået at melde sig på som
frivillig.

Udendørsfodboldsæsonen
er klar
Vi starter udendørssæsonen i 2018
i uge 14. Alle holdende træner på
Trige gamle stadion for enden af
Gartnerparken. Find din årgang på
st70.dk under fodbold og kom ned
og deltage i et par prøve træninger
med dine kammerater. Vi er sikre på
at fodbold også er noget for dig.
ST70 har netop fået opdateret vores
klubdragt til en ny fed model fra
Hummel. Vi holder en lille seance
torsdag d. 12. april fra kl. 16.3017.30 på Trige gamle stadion. Her
vil der være mulighed for at prøve
dragten og finde sin størrelse. Der tages selvfølgelig også imod bestillinger
undervejs. Takket være vores gode
sponsorer kan vi holde en fast lav pris
på kun kr. 375.- for dragten. Prisen
dækker træningsdragt med sponsortryk, klublogo og eget navn trykt på
buks og jakke. Det ser godt ud med
ens træningsdragter, når der deltages
i stævner og kampe.
Der tilmeldes og betales kontingent
via st70.dk
God fornøjelse på plænen

Bodils Damer
Tirsdage kl. 19.00 – 20.00
på Trige gamle stadion
Fodbold på høj teknisk niveau under
hård styring af Bodil Sørensen
U5-U6
Torsdage kl. 16.30 – 17.30 på Trige
gamle stadion
Trænere Klaus Juhl Jensen & Henrik
Rivera-Hansen
Opstartsbold for vores kommende
stortalenter. Spillerne inddrages i
fodboldens glæder, mens der leges
med bolden.
U7-U9
Fredage kl. 16.00 – 17.00
Trænere Christian Palm
Her er plads til en god hjælpetræner!
Her lægges vægt på udvikling af
teknikken, generel spilforståelse og
sammenholdet i gruppen.
U11
Tirsdage & torsdage fra kl. 17.00 –
18.00 på Trige gamle stadion
Trænere Odd Nyland og Steinn
Gunnarson
Der lægges især vægt på teknikken
og sammenspillet. Sammenholdet og
glæden i gruppen sættes højt, Ingen
sammenhold = ingen sammenspil.

Vores U11 drenge, der stolte har hjemtaget en pokal til klubben.

Mange glade hilsner ST70 fodbold

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

Referat fra generalforsamling i fodboldafdelingen den
22.02 kl. 18.30 i klublokalet
Der var igen i år en utrolig stor opbakning til vores generalforsamling i
fodboldafdelingen. Det er en fornøjelse
at arbejde med en afdeling med så interesserede og aktive trænere og forældre.
Tak for jeres opbakning, bliv endelig ved
med det.
Generalforsamlingen var indkaldt efter
vedtægterne og blev afholdt jf. gældende agenda.
GF ST70 fodbold 2018
Valg af dirigent
- Casper Brandt

gymnastik@st70.dk

Gartnerparken 8, 8380 Trige

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Formandens beretning til godkendelse
Vi har haft et roligt år, med de hold og
spillere som vi havde forventet. Dog
heldigvis med en smule mere tilgang en
afgang. Holdene og trænerne har haft
en god sæson med mange gode træninger og gode oplevelser med kampe
osv. Der har ikke været behov for de
store investeringer, da vores materialer
og områder pt. har en god stand. Der
har været afholdt Bestyrelsesmøder og
trænermøder efter behov. Den sammentømrede gruppe gør det i dag nemmere
og nemmere at arbejde i afdelingen.
Poul Torp og Jørgen Kokholm har vanen
tro stået for at kridte vores baner og holde styr på kampsætninger. Tusind tak for
denne indsat, den sætter vi stor pris på.
Vi har afviklet årets halfest sidste år i
maj. Det er med stor glæde, at vi kan
fortælle, at der laves penge på halfesten, samtidig med at det i dag er ved
at blive en fast del af byens årskalender. I 2018 afholder vi festen den 6.
oktober. Afdelingen omdeler stadig
Treklang hver anden gang for at skaffe

nogle indtægter, så kontingentet kan
holdes fornuftigt. Det fortsætter vi med
i 2018. Vi arbejder stadig på også at
finde flere indtægtskilder. I 2018 skal vi
blandt andet hjælpe til ved cykelløbet
Aarhus-Odense-København. Her er alle
frivillige voksne velkomne. Der har været
afholdt sæsonafslutning for trænere og
bestyrelse. Her takker vi hinanden for en
god sæson og hygger med lidt vin og
mad. Traditionen tro kårer vi årets træner. I år blev Bodil Sørensen hædret med
den eftertragtede titel. Bodil fremhæves
for hendes gode humør og energi, samt
for lang og tro tjeneste. Vi har i dag
stadig en sund og velkørt afdeling med
fodbold for børn og unge i ST70 opland.
Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Morten Larsen fremlægger revideret
regnskab. Regnskabet gennemgåes
med diverse poster. Der er lavet et
separat driftregnskab for ST70 fodbold.
Her er der et mindre underskud på kr.
5.143,99. Her er der ikke indeholdt
tilgodehavender på henholdsvis kr.
15.000.-, som står hos hovedbestyrelsen.
Regnskab for halfesten køres separat.
Revideret regnskab blev godkendt.
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Der vedtages at vi fortsætter endnu et år
med den aktuelle kontingent.
Skal vi fortsætte med at omdele
Treklang?
Der har været en stor tendens til at det
er bestyrelsen og familier, der omdeler
Treklang. Er det rimeligt? Skal vi bruge

vores weekender på at holde kontingentet nede, når spillernes forældre ikke
prioritere det? Der var heldigvis flere nye
hoveder, der havde tilmeldt sig til den
seneste omdeling. Det giver tro på at det
kan lade sig gøre og at det værdsættes.
Vi fortsætter endnu et år og tager det
op igen næste år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Casper Brandt – genvalg
- Jørgen Storm – genvalg
- Morten Larsen – genvalg
Valg af suppleant
- Genvalg til Henrik IH Kristensen
Valg af repræsentant til HB
- Genvalg til Jørgen Storm.
Evt.
- Fodboldafdelingen vil gerne sende en
stor tak til vores velvillige sponsorer.
Ikke mindst Rema100 og Trige Auto og
Diesel, der i år har givet nyt spillertøj til
et par af vores hold.
Vi gik derefter direkte i Marie’s roulade.
Mums og tak for det.
Efter GF konstituerede bestyrelsen sig
som følgende
Formand - Jørgen Storm
Kasserer - Morten Larsen
Trænerkontakt – Nielshenrik
Mosskov Svenstrup (Nuller)
Materialer ansvarlig – Per hansen
Kampfordeler – Casper Tækker
Sekretær – Ole Carstensen
Vi ser frem til en god og spændende
sæson!

Mobil tlf.: 20 27 33 20
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WWW.TRIGE.DK

PLAKATSØJLEN / FASTELAVNSFEST

Trige i snedragt
Foto: Henrik Prince Sørensen

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige i april

Generalforsamling
i Trige forsamlingshus
den 10.04. kl. 19.30

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

BANKOSPIL

i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19

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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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…

Trige forsamlingshus:
Vi var 50 børn tøndeslagning. En
stor tak til REMA for slik og frugter.
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