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OBS! EGNE DRIKKEVARER MÅ iKKE MEDBRINGES
MANGE HILSNER FRA AFDELING 19 + 20

Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk

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

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

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

www.trige.dk
Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.
Her kan I gratis fortælle om aktiviteter, om nye idéer og initiativer gratis.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til at afvise indlæg.
Treklang udgives af Trige-Ølsted Fællesråd 6 gange om året og omdeles til samtlige
husstande i 8380-området. Har du ikke fået Treklang, så giv venligst besked på mail.
Tekst indleveres som word, pdf eller tekstmail. Billeder indleveres som jpg, tiff
eller eps. Billeder skal vedlægges særskilt og ikke indsættes i fx. wordfilen. Navngiv
billederne efter hvilket emne, de hører til. Husk at anføre fotografens/foreningens/
forfatterens navn. Treklang påtager sig ikke ansvar for indleveret materiale down
loadet fra nettet, billedbureauer mv.
Indsend materiale til denne mail: treklang@yahoo.dk
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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 2. juni 2018.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 11. august 2018.
Deadline for tekst
og annoncer er den
18. juli 2018.

Få varer leveret
fra REMA 1000

• 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

Sommervarmen fortsætter heldigvis sit indtog

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.

Maj måned har i år vist sig fra sin bedste side. Den har ikke kun været sød
og mild, men også solrig og rigtig sommerlig. Juni og juli måneder forudses
til at blive varmere. Herligt!

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

Et stort ønske hos de unge skatere og rulleskøjteløbere i Trige bliver snart opfyldt. I
denne sommerudgave kan du netop læse om byens rullesportspark på Multibanen
ved Bakkegårdsskolen. Der er to byggeworkshops tilbage før skaterparken kan tages
i brug.
Brian Lind, der er ny butikschef for Rema 1000 i Trige har et erklæret mål om at skabe en butik, som både medarbejdere og kunder kan være stolte af. En sund butik,
hvor medarbejderne trives.
Fra skolens side er der en artikel om den tilbagevendende påskeudstilling i indskolingen, en orientering om skolens nye tiltag vedr. indførelsen af årgangskonferencer
på alle årgange, hvor årgangens lærere mødes med de pædagogiske ledere og de
faglige vejledere for at tale om elevernes læring. Bakkegårdskolen har desuden deltaget i naturfagsmaraton på Skæring Skole, hvor der skulle dystes i affaldssortering,
opvarmning/nedkøling af hus samt såning af bønner på afmærkede felter.
Trigeparkens nye fireårige boligsociale helhedsplan skal – takket være diverse tilbud
til beboerne i Trigeparken og øvrige borgere i Trige – sætte fokus på disse indsatsområder: uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt
tryghed og trivsel.
ST 70 håndbold har afsluttet sæsonen på en god måde. Klubbens forskellige hold
har nemlig deltaget i Humlebicup i Give. Det dejlige forårsvejr har fået spejderne til
at rykke fra deres lokaler på Trige Søndergård til et naturskønt område ved Erbækvej
21, hvor fantasien har frie udfoldelsesmuligheder for børnene.
Drengene bag produktet Whired – som er et oprulningssystem til høretelefoner – er
nu klar med deres prototype. Vi ønsker dem held og lykke.
Sommervarmen fortsætter heldigvis sit indtog. I skrivende stund sidder jeg på terrassen med en kold øl i hånden og nyder solnedgangen. Dejligt med varm, sol og frisk
luft. Hyggeligt at skrive denne leder og samtidig nyde syrenen, sommerfuglebusken
og de farverige blomster der sender deres fine duft. En duft, som er en fryd for sanserne. Det er også duften af frihed og sommerferie.

Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen
Så er vores træ kommet i sommertøjet
Foto: Henrik Prince Sørensen

I ønskes en rigtig god sommer!
Kamal Ahmane, redaktør

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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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET / HJULGÅRDSVEJ

VELKOMMEN BRIAN!

“

FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Sommer 2018

Mit personlige
mål er at skabe
en butik, som både
medarbejdere og
kunder kan være
stolte af.

www.aakb.dk/trige

Husk loppemarkedet
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.

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.

AF: HENNY HANSEN

Hjulgårdsvej nr. 1 – Legathuset
Ifølge Arveudlægsskøde af 25. januar
1949 blev huset overdraget til TrigeØlsted Kommune. I tinglysnings
dokument af 4.2.1949 anføres, at ejendommen skal betegnes som Frøknerne
Ane Magdalene Pedersen og Marianne
Sørensens Mindelegat, med anvisning
om dets anvendelse og forbud mod salg.
Ane Magdalene Pedersen havde købt
huset, da hun arvede efter sine for
ældre. Sammen med veninden Marianne
Sørensen boede hun i den ene af husets
2 lejligheder. I den anden boede hendes
broder Hans Laursen Pedersen. Arkivet
er kommet i besiddelse af en hånd
skrevet ansøgning fra bemeldte Ane
Magdalene, den er noget slidt, derfor
denne ”oversættelse” af den.
Ansøgning om hjælp til køb af
symaskine
Undertegnede Ane Magdalene Pedersen søger herved Ærbødigst det Ærede
Fedeikommis, om at få Hjelp til at købe
en Symaskine til at sy Herretøj paa.
Til Grund for dette Andragende, skal jeg
tillade mig at oplyse, at jeg i 12 Aar har
lidt af Lupus i Ansigtet, som har forhindret mig at tjene.

Jeg har i ca. 3½ Aar blevet behandlet
paa Professor Finsens Lysinstitut, for
behandlingen der, har jeg betalt 400
Kr. i 10 Mdr. à 40 Kr. Mdl. Siden har
Instituttet været så venlig at behandle
mig frit. Til Hjælp til Ophold her, under
Behandlingen, har jeg forbrugt 600 Kr.
og andre 200 Kr. har jeg kostet til Læger
og Hospital, inden jeg kom til Instituttet.
Jeg har lidt Syning af Børnetøj Fra
Kommunehospitalet, men den halve dag
gaar omtrent til Behandlingen og ofte
er vi dårlige efter Behandlingen, så der
kan ikke tjenes noget, og da jeg venter
at ophøre med Behandlingen om ca. 6
uger saa vilde jeg lære at sy Herretøj for
derved at kunne ernære mig her i Byen
for at kunne være i Instituttets Nærhed
og blive efterset om noget skulde bryde
frem igjen.
Jeg har 100 Kr. tilbage af min Arv, til
mit ophold i de resterende 6 Uger af
min Behandlingstid, og fjorten Dage vil
der gaa, inden jeg faar det lægt, efter
Behandlingen, og saa Læretiden, saa
jeg faar ikke noget til Maskinen, hvorfor
det ærede Fedeikommis vil gjøre en god
gjerning, ved at bevilge mit Ærbødigste Andragende, og jeg vil være meget
Taknemmelig.

Afskrift af Overlægens Atest og
Anbefaling
Ane Magdalene Pedersen, Trige pr.
Hinnerup er Behandlet her på Instituttet, gennem en 3-4 Aar, for en meget
Alvorlig Ansigtslupus, hun er nu nærved
at være helbredet, men det vilde være af
stor Betydning for hende, om hun kunde
sættes i Stand til, at tjene sidt Brød her i
Byen, saa hun kunde blive under Instituttets Tilsyn og Pleje.
Behandlingen ydes hende her frit, og
hun er en brav og flittig Pige, som jeg
på det bedste kan anbefale til den Hjælp
hun søger.
Forkhammer Overlæge
På Finsensinstituttet

Velkommen Brian Lind!
Vi har snakket lidt med vores nye Rema 1000 mand,
Brian Lind og han fortæller her lidt om sig selv:
Jeg bor i Randers sammen min kone Charlotte og vi har to
fantastiske piger, Emma på 8 og Maja på 4. De har selvfølgelig deres helt eget Rema tøj – lidt arbejdsskadet er man
vel. Jeg fylder 40 år i næste måned. Jeg har spillet basketball
på på topplan i et par år. Der skulle man træne hele tiden,
så det kunne ikke hænge sammen med min hverdag med
et krævende arbejde. Jeg har dyrket kampsport. Jeg er ikke
typen, der slås, men kan godt lide alle former for sport –
også fodbold. Med kampsport får man skærpet sanserne.
Det øger koncentrationen, øger føling med tingene og giver
en god selvsikkerhed.
Hvad er godt købmandsskab?
Jeg har altid arbejdet med detail i forskellige supermarkedskæder. I Rema har jeg fundet de samme værdier, som jeg
selv lever efter. I Rema kigger man meget på mennesket.
Rema viser medarbejderne en ordentlig portion tillid og man
har rimeligt frie tøjler – folk forandrer sig i jobs i vores regi.

Jeg synes, det er en af de bedste koncepter indenfor detail.
Du kan næsten komme fra ingenting og blive købmand. Jeg
viser alle mine medarbejdere tillid – f.eks. styrer de selv at
bytte rundt på deres arbejdsplan indbyrdes. Og jeg behøver
ikke at gå og fortælle dem, at jeg er chefen – det ved de jo
godt. Man skal være ærlig og det betyder også noget for
kunderne. Hvis der mangler en vare på hylden, så indrømmer jeg gerne, hvis det er mig, der har glemt at bestille den
– kunderne får ikke en sang fra de varme lande her. Jeg vil
folk det bedste og jeg vil gerne sælge nogle gode varer. Så
jeg håber og tror, jeg kan bruge min erfaring fra tidligere
jobs til at give kunderne en god service. Her kan man bare
sige tingene lige ud – sådan har jeg det også bedst selv. Mit
personlige mål er at skabe en butik, som både medarbejdere
og kunder kan være stolte af. Det er vigtigt med en sund
butik, hvor medarbejderne trives. Det tager tid at bygge op,
men hvad jeg hører, så er mange allerede glade for Rema i
Trige. Det vil jeg gerne bevare og også bygge videre på. Det
har jeg så de næste tyve år til, inden jeg skal på pension ;)

Ærbødigst A.M. Pedersen
6

TREKLANG · Juni 2018, nummer 97

Juni 2018, nummer 97 · TREKLANG

7

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

AF: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker på
Bakkegårdsskolen

Andenplads i naturfagsmaraton
Mandag den 9/4 deltog 6.a fra
Bakkegårdskolen i naturfagsmaraton på Skæring Skole. Her skulle der
blandt andet dystes i affaldssortering, opvarmning/nedkøling af hus
samt såning af bønner på afmærkede felter.

Nye årgangskonferencer
I dette skoleår har Bakkegårdsskolen
indført årgangskonferencer på alle
årgange. I maj og juni mødes årgangens lærere med de pædagogiske
ledere og de faglige vejledere for
at tale om elevernes læring.
Ved de faglige konferencer sætter vi i
år fokus på matematik og dansk. Vi ser
på klassens resultater og drøfter, hvad
der kan arbejdes videre med. Målet er,
at alle elever udvikler sig og lærer så
meget, som de kan.
Ved konferencerne mødes eksempelvis årgangens matematiklærere med
skolens matematikvejleder og den
pædagogiske leder. Ved samtalen ser vi
på klassens faglige resultater med det
formål at skabe progression. Det vil sige,
at der er fokus på hele elevgruppen –
både de allerdygtigste, mellemgruppen
og de fagligt svageste. Ligeledes giver
samtalen tid til at reflektere over egen
praksis.
Pædagogisk ledelse
Som lærer er du meget optaget af, hvordan dine elever udvikler sig. Men det er
ikke så ofte, at du har tid og mulighed
for at mødes med andre professionelle
for at drøfte netop dine elever. Forskning i skoleledelse peger på, at elevernes læring faktisk øges, når lærere og
ledelse sammen fokuserer på børnenes
læring og progression. Samtidig kan
læsevejlederens og matematikvejlederens viden blive bragt i spil ved konferencerne. Når vi laver trivselskonference
vil det være skolens AKT-team, der
deltager med deres viden om trivsel og
gruppedynamik.

der er to voksne tilstede i en dansktime
og en matematiktime i alle klasser. I
indskolingen kan det være en klasse
pædagog, der er med i undervisningen.
I udskolingen er det årgangens danskog matematiklærere, der er med i
undervisningen i parallelklassen.

Samtidig har vi for et år siden indført
holdtimer på alle årgange på tværs af
årgangens klasser. Eleverne har undervisning i hold på tværs af klasserne.
Det betyder, at de lærer eleverne i
naboklassen at kende, og det kan give
mulighed for at differentiere undervisningen.

På denne måde kan man lettere dele
klassen i mindre grupper og udfordre
alle elever.

Årets påskeudstilling
Traditionen tro var der påskeudstilling i indskolingen.
Inden snoren til årets udstilling blev klippet over, sang 4. årgang sangen Livs
træet og en pensioneret lærer, Jonna Bunch, holdt en lille åbningstale. Herefter
kunne de synligt stolte elever vise alle deres mange flotte kunstværker frem.

Hjemme havde børnene arbejdet
kreativt og innovativt med opgaverne,
og processen var både udfordrende og
krævende. På Skæring Skole ventede 17
andre hold fra forskellige skoler i Århus
med deres opfindelser, parate til at give
den gas. Hver opgave bestod af 3 delopgaver, der alle var pointgivende. Imellem
delopgaverne ventede der stafetter med
24 spørgsmål, der skulle besvares på
8 minutter. Her blev børnene testet i
paratviden tilhørende delopgaverne
samt engineering.

rigtig sjov, her skulle man samarbejde
2 og 2.
Sofia: Det var sjovt at designe sine egne
opfindelser. I undervisningen var det
svært at bygge tingene, for man skulle
bruge redskaber fra forskellige fag. Jeg
kunne rigtig godt lide konkurrence
delen, der var masser af spænding og
gejst. Værten Kaare var god til at for
klare, hvor man skulle hen.
Moustafa: Det sjoveste var stafetten. Jeg
havde en animation om en hvedeplante
med, der skulle vokse fra korn til plante.

Jêhat: Vi fik vist, hvad vi kunne. Vi
samarbejdede godt, og det var rart at få
motion ved stafetten.
Kirsten: Det var sjovt at ”tænke ud af
boksen”, men udfordrende. Jeg kunne
bedst lide stafetterne, for der var hele
klassen sammen om at løse opgaverne.
6.a vendte stolte hjem fra naturfags
maraton med en 1. plads i stafetrunde
1 samt en samlet 2. plads i opgaven
”fra mark til mad”.

Hvis man spørger eleverne i 6.a, er
de enige om, de har haft det sjovt
og lærerigt:
Sofie: Processen var fed, men også lidt
svært. Jeg er stolt af det, vi præsterede.
Det var spændende at se de andres
ideer og løsninger. Mange havde fået
samme ide, men produkterne var allige
vel forskellige. Det var sjovt at vise sin
viden.
Mujtaba: Det var sjovt og spændende.
Det var svært at bygge de ting, man
skulle bruge, men på konkurrencedagen
var det rigtig sjovt. Man kunne vise de
andre og dommerne det, man havde
brugt lang tid på at lave. Stafetten var

Tovoksen-timer og holdtimer
De nye årgangskonferencer vil spille
sammen med to andre nyere tiltag,
nemlig tovoksen-timerne og holdtimerne. På alle årgange er der for to år siden
indført tovoksen-timer. Det vil sige, at
8
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TRIGE UNGDOMSKLUB

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: DANUSAN GNANASEGARAN

Ny sæson i ungdoms
klubben
Vi har i denne sæson formået at skabe
en enorm interesse for Ungdomsklubben. Det betyder også, at klubben i
høj grad har været et midtpunkt for
mange unge i forskellige aldre, og det
er vi super stolte over. Når sommeren
kommer, giver det anledning til, at flere
unge får muligheden for at melde sig
ind i klubben.
Inden sommerferien, er det nemlig muligt at melde sig ind i ungdomsklubben,
hvis man starter i 7. klasse efter ferien.
For blot 199* om året kan du give dit
barn muligheden for at blive medlem af
ungdomsklubben.

Vi opfordrer alle forældre til at sikre, at
deres barn er tilknyttet et fritidstilbud,
da det er med til at understøtte deres
personlig udvikling. En udvikling, der
skal sikre at de bliver robuste og selvsikre, når livet viser sig fra sine forskellige
sider.
Tag jeres barn i hånden, og besøg os
onsdag, torsdag eller søndag mellem
19-22, hvor I kan høre nærmere om
vores tilbud. Lyder det interessant, tager
en indmeldelse kun 5 minutter.

God sommer til jer og vi ses forhåbentligt snart.
*Der kan forekomme kampagne priser
ved indmeldelse inden sommer.

Ungdomsklubben er altid
åben onsdag, torsdag og
søndag kl. 19-22.
facebook.com/trigeuk

Som medlem kan jeres barn:
- Tage del i vores udflugter, som bl.a. er
weekendture, biografture og bowling.
- Tage del i vores indendørs aktiviteter,
der bl.a. er gaming, konkurrencer og
turneringer.
- Møde andre unge og derved
udbygge sit sociale netværk
- Forbedre sine sociale kompetencer.
- Engagere sig i vores medlemsråd og få
indsigt i frivilligt/”bestyrelsesarbejde”.

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: HELLE LYKKE JØRGENSEN, PROJEKTLEDER I HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Ny Boligsocial
helhedsplan i Trigeparken
Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

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

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

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

Tjek Trigeparken
på Facebook!
Følg med i hvilke tilbud, du finder i Helhedsplanen på Trivsel i
Trigeparken på Facebook, hvor vi
løbende opdaterer.

SANKT HANS AFTEN I
TRIGEPARKEN

Sankt Hans aften
d. 23. juni 2018
iLørdag
Trigeparken
Lørdag den 23. juni 2018

Lektiecafé
i Beboerhuset
Oasen
hver onsdag
kl. 16-18
Alle børn og unge i skolealderen
er velkomne i Lektiecaféen,
hvor du kan få hjælp til lektier.
Dansk Flygtningehjælp og
Helhedsplanen Trigeparken
står bag Lektiecaféen.

Lektier for skolebørn hver
onsdag kl. 16-18

Kl. 19.00: Fakkeloptog v / DUI begynder ved Oasen

KL. 19.00: FAKKELOPTOG
V/ DUIViBEGYNDER
Ca. 19.30:
tænder bålet VED OASEN
Ca. 19.45: Båltale v / Skoleleder Torben Mervig

CA. 19.30: VI TÆNDER
BÅLET
Fra kl. 20.00-01.00:
Musik med DJ Karsten

CA. 19.45: BÅLTALE V/ SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Du kan købe øl, vand, vin, kaffe, kage, pølser og brød
Obs! Egne
drikkevarer
ikke medbringes
FRA KL. 20.00-01.00:
MUSIK
MED DJmå
KARSTEN
Mange hilsner fra afdeling 19 + 20

DU KAN KØBE ØL, VAND, VIN, KAFFE, KAGE, PØLSER OG BRØD
OBS! EGNE DRIKKEVARER MÅ iKKE MEDBRINGES

Kom i Mødestedet MANGE HILSNER FRA AFDELING 19 + 20
Mødestedet er gratis og ALLE er velkomne (børn ifølge med voksne)
HELLE
JØRGENSEN er
projektleder for
Helhedsplanen. Hun
er lidt over det hele og
laver rigtig meget
administrativt arbejde.

Endvidere er:
PIA CHRISTINA THAMSEN medarbejder i Mødestedet og på helhedsplanens
kontor. Hun står for det sociale og fortæringen i Mødestedet og holder orden
på helhedsplanens kontor.

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

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

BODIL NIELSEN og KIRSTEN SKOU står for Café spisestuen, hvor de serverer
veltillavet mad hver 14. dag.

Mødestedet foregår torsdage i ulige uger
kl. 14.00 – 16.00 i Oasen
Mødestedet byder på kaffe og god kage og masser af snak og hygge. Vi inviterer
også nogle gange fagfolk til at komme forbi til en snak om mange forskellige emner.

Torsdag
i
den 7. jun

Torsdag
ni
den 21. ju

Helhedsplanens kontor holder til på: Trige parkvej 33 kælderen.

Som jeg skrev i det seneste nummer
af Treklang, har Trigeparken fået tildelt
endnu en Boligsocial helhedsplan på
4 år. I den nye helhedsplan vil vi sætte
fokus på uddannelse og beskæftigelse,
Forebyggelse og forældreansvar og
tryghed og trivsel med forskellige tilbud
til beboerne i Trigeparken og øvrige borgere i Trige. En del af de tilbud, vi sætter
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i gang, er sammen med samarbejdspartnere som bl.a. Bakkegårdsskolen,
Biblioteket, Dagtilbuddene, Klubben,
Foreningen grønlandske børn, afdelingsbestyrelserne i Trigeparken og Det
grønlandske hus. Nogle af tilbuddene
er kendte fra den seneste helhedsplan,
f.eks. Mødestedet, Café spisestuen, lektiecafeen, Den sociale vicevært og tilbud

om hjælp til at finde et job eller den rette uddannelse. Andre vil være helt nye
som f.eks. studiecafé, sproglege, børn,
unge og familiers trivsel og sundhed og
opgangsambassadører.
Der vil løbende være nyt fra Helhedsplanen her i Treklang, men også på vores
facebooksider vil der komme informationer om de forskellige tilbud.

Hygge og god kage. Herudover
kommer Kenneth Valentin
Dupont, som fik konstateret en
kronisk sygdom i 2016. Han fortæller om hvordan man kommer
videre efter sygdom og udfordringer i livet.

Hygge og god kage. Herudover
kommer FO Aarhus og fortæller
lidt om et IT begynder kursus
som starter op i Trige til efteråret.

Der kan ske ændringer i programmet
Har du spørgsmål kan du kontakte helhedsplanen / Mette Jørgensen:
mettetrigeparken@gmail.com / Tlf: 52 69 86 32

Torsdag
den
t
16. augus

Hygge, god kage og feriesnak.

Torsdag
den
t
.
30 augus

Hygge og god kage. Herudover
præsentation af Fritidspasset og
fritidsaktiviteter for børn, unge og
voksne i Trige. Kom og hør mere
om hvordan dit barn måske kan
få tilskud til kontingent eller et par
fodboldstøvler og om de lokale
fritidsaktiviteter.
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

SENIORDANS / MÆNDS MØDESTEDER

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
Annie Svejgaard

Trige Parkvej 27
Trige Parkvej 31
Trige Parkvej 5
Trige Parkvej 15
Trige Parkvej 21, st. th.

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

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

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Parkvej 3, st. 03.
Åben træffetid for beboere kl. 18.00-18.30

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

Tonny Nielsen

Trige Centervej 26, gavlen

86 23 16 14

Helhedsplanen, Trige Parkvej 33, kld.
Mads Hjortnæs, Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder
Thomas Holleufer, Social vicevært
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
Helle Jørgensen, Boligsocial leder

hjma@aarhus.dk
thomastrigeparken@gmail.com
mettetrigeparken@gmail.com
oasen-trige@godmail.dk

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

KLUBBER OG AKTIVITETER

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

BILLARD
Frank Richard Hansen

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

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

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

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou
LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer

14

60 18 78 98
21 53 04 89
50 33 17 07

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

40 85 50 79

TRIGE BOKSNING OG MOTION
Michael Bækgaard Andersen

28 15 41 34
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MØDESTEDET
Helle L. Jørgensen

91 36 56 02

Kom og vær med!
Seniordans er en blanding af traditionel
dans, folkedans, squaredans og linedans. Alle danse afvikles i et tempo, der
giver motion for krop, hjerne og humør.
Vi starter i OASEN tirsdag den 4. september. Kom som single eller par. Du er i
øvrigt den aften velkommen til at møde
op, opleve, hvad seniordans er, drikke
en kop kaffe med os og få en snak om
seniordans.

Der danses hver tirsdag aften fra klokken 19 til klokken 21. Efterårssæsonen
slutter tirsdag den 11. december.
Er du interesseret i at få yderligere
oplysninger, så ring til Gitte Mouritzen
på 29 47 96 82.

Mænds Mødested i Trige
har ændret sine åbningstider,
så alle mænd kan være med.

Vi åbner derfor nu Mandage i ulige
uger fra kl. 13 - 16 og Onsdage i
lige uger fra 19 – 21.
Næste åbningstid er derfor
Mandag den 4. juni kl. 13 – 16 og
Onsdag den 13. juni kl. 19 – 21.

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

Vi glæder os til at se dig på
Trige Parkvej 13, kld., 8380 Trige

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

Juni 2018, nummer 97 · TREKLANG

15

TRIGE PULJEN

WWW.TRIGE.DK

Kom ud af busken ☺
Der er penge i Trige Puljen som trænger til at blive brugt på sjove og
spændende projekter og tiltag for børn og unge i Trige
Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisionsfirma . cvr 3714 2042

Midlerne kan søges til aktiviteter og tiltag der:

Hjertevarme billeder

• Styrker børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet
• Styrker unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse
• Styrker forældresamarbejde omkring de unge.

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Alle, børn, unge og voksne, foreninger, lokale aktører etc.
kan søge.

Det kræver bare er en god ide ☺
Har du spørgsmål?
Har du en god ide?
Vil du have hjælp til at lave en ansøgning?
Så kan du kontakte projektkoordinator Mette Jørgensen på:
Mail: mewj@aarhus.dk / mobil:

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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TRIGE’S NYE RULLESPORTSPARK

TRIGE’S NYE RULLESPORTSPARK

TEKST OG FOTO: ANNE EGGEBRECHT

Så skal Trige’s nye
Rullesportspark bygges!
Der bliver 3 byggeworkshop, hvor alle, store som små, kan være med.Det bliver en fest med pølser fra grill, hygge og masser af
beton. Vi håber du har lyst til at være med! Vi startede i pinsen, men du kan stadigvæk nå at være med.

De næste to workshops ligger på følgende datoer:
den 8.-10. juni og den 15.-17. juni.

Rullesportsparken er indtil videre financieret af:
Trigepuljen: 250.000
Jem og fix: 20.000
Støtteforeningen Trige: ca. 10.000
Flere lokale sponsorer er meget velkomne!

18
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Du kan følge med på Facebook skatepark i Trige
April
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96 · TREKLANG
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WHIRED

WWW.TRIGE.DK

Enden på en rejse
og en ny begynder
Lørdag morgen tidlig, de lokale drenge
fra Whired sidder stille omkring morgenbordet på vandrehjemmet på Amager
og fylder maven med Nutella. Det er få
minutter før turen går til KPMG´s hovedkvarter på Esplanaden med udsigt over
Øresund og den afsluttende workshop
hvor Whired skal arbejde med deres virksomheds fremtidsplaner og præsenterer
deres virksomhedsplan for et panel af
kyndige entreprenører og virksomhedsspecialister.
Den rolige stemning skyldes ikke kun en
hyggelig aften i venners selskab, men
også et tanke mylder omkring det forløb
de har været igennem de sidste to år.
Den første opgave på dagens workshop
er nemlig at sætte ord på hvad de har
fået ud af at deres forløb hos MYOB
(Mind Your One Business).
En time senere står drenge omkring en
tavle og sætter små poster på væggen
med ord som: udvikling, samarbejde,
godt netværk, salgsteknikker, produktudvikling, strategier og bedre rustet til
fremtiden.

Resultatet er et godt produkt og en
veldrevet virksomhed, hvor de første par
tusind kroner er blevet tjent og sat på
firmakontoen til fremtidige investeringer.
Målet med forløbet var at give en flok
drenge troen på, at livet rummer mange
muligheder og at en tro på at man ved
hårdt arbejde kan komme langt her i
livet.
Der er ingen tvivl om at drømmen har
fået vinger og troen på egne evner er
mere end styrket. Det bliver spændende
at se, hvordan Whired klare sig i tiden
fremover nu hvor de tætte samarbejdspartnere og Ventur piloter forsvinder
og de står på egne ben. En rejse er slut,
men en ny begynder og Trige drengenes
tro på succes er uformindsket.

Whired første produkt, som de er i fuld
gang med at markedsføre.

Følg dem på:
facebook.com/WhiredMYOB/
instagram.com/whireddk/?hl=da

Salgsdag på KPMG. Der var stor efter
spørgsel på deres produkt.

Hvad drengene ikke kan se, men måske
har en fornemmelse af, er den rejse de
har været igennem både personligt og
som gruppe de seneste to år.
Som den lokale samarbejdspartner har
det været en fornøjelse at følge drengene på deres rejse. Fra den spæde start
da ti drenge samledes i de bløde sofaer
i ungdomsklubben, med en masse
drømme men også med en udstråling af
usikkerhed. Her to år senere står der en
flok selvsikre drenge der med sikkerhed
i stemme tydeligt sætter ord på hvad de
har opnået og hvad de vil. En gruppe
som har haft deres udfordringer undervejs men som har udviklet en tro på at
kammeraten ved deres siden af kan løfte
den opgave de sammen har aftalt.
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Holdfoto fra afslutningen på MYOB. Desværre var nogle af drengene forhindret pga.
af skole
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ST70

ST70

Friske piger & drenge i Trige og omegn…
gør jer klar til håndboldsæsonen 2018/19!
Vi glæder os til at byde velkommen til en spændende sæson med masser af træning, sjov og spas og ikke mindst, fantastisk
sammenhold. Udover deltagelse i DHF’s turnering byder ST70, to gange om året på Store Kampdag med indløb, musik og pokal
til ”dagens spiller” på de deltagende hold. Sæsonens højdepunkt, er deltagelse i et fantastisk håndboldstævne. I år gik turen til
Humlebi Cup’en i Give.
Ny klubdragt
til dig eller din
familie?
kr. 375,00 pr.
sæt. inkl. navn
kr. 225,00
– Jakke/Trøje –
inkl. navn

I kommende sæson tilbyder ST70
træning for flg. hold:
Minier – mix piger og drenge
2010/2012
U10 Piger 2008/2009
U10 Drenge 2008/2009

Henvendelse
til træneren /
bestyrelsen.

U12 Piger 2006/2007
U12 Drenge 2006/2007

Støt vore sponsorer – de støtter
os !

Damer 1993 Går du med en ”træner” i maven
og brænder for at gøre en forskel
for drenge og piger i ST70, er du
mere end velkommen til at kontakte
bestyrelsen. Træningstider kan snart
ses på www.ST70.dk. Kom og vær’
med i ST70 – her er plads til alle!

Humlebi Cup 2018
I anden weekend i april blev der afholdt
humlebicup i Give. Jeg havde fornøjelsen af at være med på sidelinjen som
forældre og til lejligheden træner. Vi
fyldte en bus med 16 u10-piger, 10
u10-drenge og 6 trænere/forældre og
blev indkvarteret på en skole i Give. Der
var højt humør og fredagsslik fra starten
og den gode stemning holdt hele weekenden, som indebar masser af håndbold, vandland, disco og ikke mindst
ungernes gyldne mulighed for at fyre de
medbragte lommepenge af.
De to pigehold vandt hver en kamp om
lørdagen, mens drengene gik igennem
dagen med lutter sejre. Søndagens kampe bød på to nederlag til alle tre hold.
Den blandede sportslige succes, gik dog
på ingen måde ud over indtrykket af, at
alle havde en rigtig god weekend.
22
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Om aftenen, når ungerne var gået (forholdsvist) til ro, var der mulighed for lidt
snak og hygge på gangen for de voksne.
Søndag aften ankom vi atter til Trige
med en flok trætte, men glade børn.

TEKST: SØREN EVEN GAMMELGAARD
FOTO: KARINA MELDGAARD KRISTENSEN

Fra bestyrelsens side, skal der lyde en
stor tak til trænerne Lone, Eddie, Peter
og Svend, samt de forældre der var
nede og hilse på i løbet af weekenden.
Derudover var det dejligt med den store
tilmelding til stævnet - vi glæder os
allerede til næste år!

Ungdomsbadminton
i ST70
ST70 Badmintons ungdomsafdeling har
de seneste år haft besvær med at skaffe
en ansvarlig person, der ville stå for træningen af vore spillere. Det har betydet,
at vi kun har kunnet træne en dag om
ugen, hvilket ikke er optimalt, hvis de
unge på sigt skal have noget ud af deres
badmintontræning.

Badminton

Træningstider sæsonen 2018 / 2019:
Minithon
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 / Torsdag kl. 17.00 – 18.00
Ungdom
Tirsdag kl. 17.00 – 18.30 / Torsdag kl. 17.00 – 18.30
Første træningsdag er tirsdag den 4. september 2018 – Der vil kun være badminton træning for ungdom om torsdagen, hvis vi får hjælp fra en person der
kan stå for torsdagstræningen. Se evt. indlæg fra badminton i dette nummer af
treklang.

I sæsonen 16 / 17 og årene før havde
vi en forælder til at stå for træningen,
og selv om der den sidste sæson kun
var træning en dag om ugen, var der
alligevel en stor flok børn og unge, der
spillede badminton men af jobmæssige
hensyn, måtte vi stoppe samarbejdet i
2017.

Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk, eller ved kontakt til
træneren.

Til sæsonen 17 / 18 lavede vi så en
aftale med Rasmus Tran, der har stor
erfaring som badminton træner, men på
trods af hans erfaring faldt antallet af
deltagere til ungdomsbadminton i ST70
til det laveste antal i mange år.

Første træningsdag er tirsdag den 21. august 2018

I den kommende sæson kan vi desværre
ikke længere trække på Rasmus’ erfaring, men vender tilbage til en af vore
tidligere ungdomstrænere, da Sanjiw
har tilbudt at træne vore unge spillere
igen men pga. hans arbejde, vil han kun
kunne stå for træningen om tirsdagen.
Derfor har vi igen brug for hjælp fra en
forælder, en anden voksen person eller
et meget ansvarligt ungt menneske, der
vil kunne stå for træning af vore ungdomsspillere om torsdagen i sæsonen,
der starter omkring 1. september 2018.

Klubmestre i
badminton 2018

Skulle du have mod på at træne ST70
ungdomsspillere en dag om ugen i
sæsonen 2018 / 2019, så kontakt Sanjiw
for at høre nærmere. Du må også gerne
henvende dig, selv om du ikke har nogen træner erfaring, da Sanjiw nok skal
bakke dig op, og der vil desuden være
mulighed for at deltage i et eller flere
trænerkurser arrangeret af DGI.

Senior
Tirsdag kl. 18.30 – 20.00 / Tirsdag kl. 20.00 – 21.00
Torsdag kl. 18.30 – 20.00 / Torsdag kl. 20.00 – 21.00 / Enkelte aflysninger vil
forekomme pga. hjemmekampe.

Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk
Badmintonafdelingen

Badmintonafdeling har afviklet
klubmesterskaber for seniorer
i april måned 2018, med følgende resultater:
Herre Single A: Brian Dahl
Herre Single B: Klaus Jensen
Herre Double A:	Sanjiw Wimalanathan & Brian Dahl
Mix Double A: Inge Pedersen & Brian Dahl
Mix Double B:
Ane Margrethe Christiansen & Ulrik Fenger

Husk årets Festihal
den 6. oktober
Billetter er til salg på enkelbillet.dk.
Søg på Trige under arrangementer.

Badminton bestyrelsen
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ST70 BESTYRELSE

Skal din bolig
være her?.

ST70 bestyrelse

SOLGT PÅ 21 DAGE
Trige

HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

40 87 11 22

Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

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

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

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

Peter Vilkensvej 14, 8380 Trige
Peter Vilkensvej 7, 8380 Trige
Østervang 38, 8380 Trige
Trige Centervej 32, 2 tv, 8380 Trige
Bærmosehøjen 4, 8380 Trige
Hæstvej 25, 8380 Trige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØVRIG BESTYRELSE
Dorthe S. Sørensen
Dorrit Rasmussen
Marianne Sørensen

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

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

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

Trige

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

3.172
176
F

SOLGT

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

282
6
20
B

SOLGT TIL PRISEN!

SOLGT

Trige

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

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

SOLGT

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

Trige

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

900
6
14
C

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

Trige

Villa, 1 fam.
Bærmosehøjen 35
Velindrettet familievilla fra 2010 opført af HusCompagniet med hele 205
m2 bebygget areal, hvoraf 48 m2 byder på en meget praktisk dobbelt muret garage med sorte klinker og el-port. Entré, bryggers samt alrum og badeværelser er alle med flotte lyse sandfarvede 30 X 60 gulvklinker.
Bolig m2:
157 Grund m2:
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2011
Sag: 03020170209 Energi:

1.080
43
C

gymnastik@st70.dk

dit, mit og vores Trige.

Gartnerparken 8, 8380 Trige

KLOAKSERVICE

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

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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KFUM SPEJDERNE
TEKST OG FOTO: THORSTEN JÜRGENSEN

KFUM-Spejderne Spørring Trige
Foråret er kommet og spejderne er
rykket fra deres lokaler på Søndergården i Trige til den naturskønne
oase ved Erbækvej 21, hvor der er
både lidt skov og en lille sø. Her er
der masser at foretage sig i naturen
og der er et tag over hovedet på
dage med regn og rusk.

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

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

Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted
der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de
mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne
ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien
skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af
originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og
med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør
AutoPartner.
Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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Tur-program for
spejderne i 2018
19.-21. maj
Muslejr for Ulve, Moselund Spejder
center
8.-10. juni
Muslejr for Bæver, Thorup Hede
Spejdercenter

Trige Auto & Diesel

Frit valg af værksted
- også under garantien

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

21. juni
Grillaften og sidste gang spejder inden
sommerferien

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…

30. juni -7. juli
Sommerlejr for Spejder og Senior,
Trevæld Spejdercenter
Oprykning og start efter sommer
ferien: 23. august
15.-16. september
FDF og Spejderne i Tivoli Friheden
(mere info. www.fdfogspejderne.dk)
5-7. oktober
Weekendtur for hele spejdergruppen

Mødedage KFUM-Spejderne
Spørring Trige
Bæver 0.-1. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Spejdergrupperne tager gerne imod nye
og gamle spejdere, ligesom der også er
plads til nye og erfarne spejderledere i
truppen.
Vel mødt og bedste hilsener
fra Spejderne!

Ulve 2.-4. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

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

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