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

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

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

www.trige.dk
Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.
Her kan I gratis fortælle om aktiviteter, om nye idéer og initiativer gratis.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til at afvise indlæg.
Treklang udgives af Trige-Ølsted Fællesråd 6 gange om året og omdeles til samtlige
husstande i 8380-området. Har du ikke fået Treklang, så giv venligst besked på mail.
Tekst indleveres som word, pdf eller tekstmail. Billeder indleveres som jpg, tiff
eller eps. Billeder skal vedlægges særskilt og ikke indsættes i fx. wordfilen. Navngiv
billederne efter hvilket emne, de hører til. Husk at anføre fotografens/foreningens/
forfatterens navn. Treklang påtager sig ikke ansvar for indleveret materiale down
loadet fra nettet, billedbureauer mv.
Indsend materiale til denne mail: treklang@yahoo.dk
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Meget mere discount!
Få varer leveret
fra REMA 1000

27
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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 20. oktober 2018.
Næste nummer af Treklang
udkommer den 8. december 2018.
Deadline for tekst
og annoncer er den
14. november 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

Efterår 2018: store æbler og intenst farvespil

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.

Efteråret er sæsonen for æbler. Den er usædvanligt god, og æblerne er ekstra store i
år. Denne årstid byder også på et intenst farvespil når naturen iklæder sig sin
farvepalet.

Trige Kombi-Bibliotek

Omdelingen af denne udgave af Treklang blev desværre forsinket pga. efterårsferien
i uge 42, hvor det var svært at få bladet bragt ud til tiden.

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

Den Integrerede Institution Lindegården har endnu en gang haft succes med den
tilbagevendende årlige støttefest. Arrangementet har til formål at samle ind til sjove,
gode og lærerige oplevelser for institutionens cirka 50 børn.
Triges fede nye rullesportspark – ved siden af Bakkegårdsskolen – bliver flittigt benyttet af mange børn og unge fra området.
Bakkegårdsskolens positive udvikling fortsætter. Der er øget fokus på faglighed og
trivsel. Der blev indført holddeling på tværs af klasserne på årgangen i både dansk
og matematik. Dette er med til at understøtte venskaber og dermed også fælles
skaber. Det går i øvrigt fremad med ombygningen på skolen, og man forventer, at
hele byggeriet i indskolingen står færdigt til jul. Udearealerne i klubben, SFO’en og
indskolingen bliver forbedret. De fysiske rammer og indretning tager form. Der skal
etableres hyggeområder med hængekøjer, et hoppeområde, et område med snurreredskaber samt en multihytte.

Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring lægger vægt på at bruge den omkringliggende
skønne natur. Børnene er ude i stort set al slags vejr. De udforsker lokalområdet,
bruger de mange gode legepladser og skove og har mulighed for bondegårdsbesøg.

så er det i
vi fester

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Nogle gange får vi materiale dryssende længe efter deadline. Når vores layouter
disponerer bladet, er det nogle gange svært at få det til at gå op, hvis det hele
skal lægges om midtvejs i processen. Andre gange kan det godt gå – det kan
måske oven i købet være en hjælp, hvis man pludselig står og mangler lidt fyld.
Men generelt må I meget gerne hjælpe til med at deadlines overholdes.

Regi: Bent Brandt

Gæster
Oasen

De seje drenge fra ST70 U12 deltog i HOG Cup i Hinnerup og vandt deres række.
Drengene har spillet flot fodbold, og alle på holdet har budt ind. Tillykke og god
vind fremover!

God læselyst!
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Kamal Ahmane, redaktør

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

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

Henny Hansen
Mail: heh@privat.tele.dk

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg
Oplag: 2.400

Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk
Forsidefoto
Børn fra Lindegården
Foto: Dorit Reichstein Hejslet
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK
TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG OG BIRGITTE KJÆRSGAARD

Det sker på Trige Kombi-bibliotek

Efterår 2018

www.aakb.dk/trige

Til nybagte forældre og deres babyer
Arrangementer i efteråret på Trige Kombi-Bibliotek henvender sig til nybagte
forældre og deres babyer.

Mandag den 22. oktober kl. 10
Babygymnastik og -motorik

Sundhedsplejersken
holder Åbent Hus

Underviser Dorte Windahl sammensætter et program, som styrker babys kropsbevidsthed, motorik
og ikke mindst glæden ved at bevæge sig. Det koster
50 kr. at deltage. Tilmelding på aakb.dk/trige. En
billet gælder for et barn og en forælder.

Husk i øvrigt at Sundhedsplejersken holde Åbent Hus den sidste
mandag i måneden kl. 10 på
biblioteket. Sundhedsplejersken
vejleder i overgangskost/mad og
måltidet. Derefter er der mulighed
for en kort individuel vejledning,
ligesom man kan få vejet sit barn,
hvis dette er aftalt med Sundhedsplejersken forinden.

Mandag den 5. november kl. 10
Babymassage
Dorte Windahl kommer på besøg igen og denne dag
instruerer hun i at give baby en dejlig massage. Det
koster 50 kr. at deltage. Tilmelding på aakb.dk/trige.
En billet gælder for et barn og en forælder.

Mandag den
22. oktober kl. 10.
BABYGYMNASTIK
OG -MOTORIK
Mandag den
5. november kl. 10
BABYMASSAGE
Mandag den
3. december kl. 10
SPROG- OG BOGLEG
SUNDHEDSPLEJERSKEN holder Åbent
Hus den sidste mandag i måneden kl. 10

Mandag den 3. december kl. 10
Sprog- og Bogleg for babyer og deres
forældre
Vi skal rime og remse, synge fagtesange og lave små
fingerlege. Noget vil være gammelkendt og andet
helt nyt. Vi skal og snakke om, hvorfor babyer skal
læse bøger. Det er gratis at deltage, men meld gerne
til på aakb.dk/trige

Det sker på
Bakkegårdsskolen
Ombygningen
på skolen
Renoveringen skrider fremad.
Vi forventer, at hele byggeriet
i indskolingen står færdigt til jul.
Byggeriet er to måneder forsinket.
Omkring efterårsferien forventer vi, at
klubben og Bjørnshøj-SFO kan flytte ind.
Til jul forventes resten af byggeriet i indskoling at stå færdigt. Herefter vil Bakketoppen-SFO også flytte ind på skolen.
I løbet af det næste halve år får vi
desuden renoveret toiletterne i udskolingen. For 8 år siden blev udskolingen
på 300-gangen renoveret med etablering af skoletorvet samt grupperum i
glas-tilbygninger og nye lofter og døre.
Madkundskab blev renoveret for et år
siden. Dermed vil det meste af skolen
være blevet renoveret, når byggeriet står
færdigt.
Elever og ansatte skal have stor ros for
at få tingene til at fungere bedst muligt
i byggeperioden. Vi glæder os til, at hele
byggeriet står færdigt i det nye år.
Torben Mervig - skoleleder

Foto: Inge Lynggaard Hansen

Hvad får vi bygget
Ny ventilation
i indskolingen
til SFO med køkken, scene osv.
•	Ny garderobe så indskolingen bliver
sko-fri-zone
• Nyt lokale til billedkunst
• Nyt lokale til natur-teknologi
• Nyt lokale til håndværk & design
• Nye lokaler til ressourcecenteret
•	Klubben / kantine og spillerum
nederste etage
• Flere klasselokaler på 200 gangen
• Nyt loft i aulaen
• Ny belysning, der sparer strøm
• Nye toiletter i udskolingen
•

Et lille nødråb
Vi kan se at vores bibliotek bliver flittigt brugt af både
store og små – det er dejligt. Der bliver leget rigtig
meget med vores legetøj i weekenderne, men desværre
sker det lidt for ofte, at der ikke bliver ryddet op igen.
Det er ikke så sjovt for dem der kommer bagefter, og
heller ikke for os personaler, der møder ind mandag
morgen. Så derfor dette nødråb: Ryd op efter dig og
dit barn og husk, at børn skal følges med en voksen.
Biblioteket er noget vi er fælles om.
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•	Fællesarealer

Ny legeplads
Som nogen sikkert har lagt mærke til, så
har vi fået en del legeredskaber – gynger, klatrestativ og en kæmpestor sandkasse i skolegården. Vi har også fået en
rutsjebane, som leder ned til området
bag indskolingsbygningen.
Alt dette er starten på etablering af et
dejligt udemiljø for vores klub, SFO og
indskoling, som jo flytter sammen hen
over efteråret 2018. I løbet af foråret,
når frosten er ude af jorden, vil området
bag indskolingsbygningen tage form.
Her vil der blandt andet blive etableret
multihytte med mulighed for bål, hyggeområder med hængekøjer og legehuse
og en tarzanbane. I løbet af foråret vil
vi også få tegnet nogle legefigurer op
på asfalten i skolegården. Der vil blive
anlagt et område med snurreredskaber,
og i nærheden af multibanen bliver der
mulighed for et hoppeområde. Både
børn og voksne glæder sig.
For at skabe bedre plads til de mange
børn i pauserne er cykelparkering flyttet
ud af skolegården. Halvdelen af cykelstativer er nu placeret ved indgangen
til udskolingen langs 300-gangen til de
ældste elevers cykler. Den anden halvdel
af cykelstativerne er placeret langs den
gamle gymnastiksal ud mod Bjørnshøjvej
til de yngste elevers cykler.

Holdtimer

Bakkegårdsskolen har indført
holddeling i alle klasser.
Holdtimer på tværs af klasserne: Hver
uge bliver eleverne undervist i hold på
tværs af de to klasser på årgangen. Det
sker i en dansktime eller en matematiktime. Fordelen er, at eleverne i de to
klasser lærer hinanden at kende og kan
danne venskaber. Desuden giver holddelingen muligheder for at differentiere
undervisningen ved at inddele eleverne i
hold på forskellig vis.
Holdtimer i egen klasse: Desuden laver
vi holddeling i egen klasse. Alle klasser
på skolen har hver uge mindst to lektioner, hvor der er to voksne i klassen.
I indskolingen er det en lærer og en
pædagog eller to lærere. I udskolingen
er det organiseret således, at årgangens
dansklærere har timer hos hinanden
hver uge og årgangens matematiklærere
ligeledes. I disse holdtimer kan de dele
klassen i mindre hold.
Torben Mervig – skoleleder

Birgitte Kjærsgaard
– SFO og indskolingsleder

Elever fra 3.a og 3.b laver holddeling i dansk

Oktober 2018, nummer 99 · TREKLANG
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LIVET I IDRÆTSDAGTILBUDDET

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

Dagplejen & Tumlehøjen i naturen
Som I kan læse her i Treklang, er natur og udeliv noget af det, vi lægger vægt på i Idrætsdagtilbuddet TrigeSpørring. Både i dagplejen og i Tumlehøjen er der flere gode eksempler på det i årets løb.

Naturen
i dagplejen
I dagplejen bruger vi naturen rigtig
meget. Faktisk bruger vi den hver dag.
Vi vægter at være ude i al slags vejr og
taler med børnene om de forskellige
vejrtyper. Vi udforsker lokalområdet,
hvor der findes mange gode legepladser,
en lille skov og mulighed for bondegårdsbesøg, både i Trige og Spørring.
Vi går ture med børnene, hvor de lærer
at holde ved klapvognen, men også
på de mange stier, hvor børnene frit
kan færdes. To af vores dagplejere har
ladcykler, og i dagtilbuddet er der to ladcykler til fælles brug, så vi kan komme
lidt længere omkring.
Når man ser os på tur i Trige, Spørring
eller Ølsted, kan man være sikker på, at
vi benytter enhver lejlighed til at snakke
(eller måske endda synge) om de ting, vi
møder på vores vej.
Nogle gange behøver natur ikke være
den store skovtur eller besøg på en
bondegård. Naturen er over alt, så snart
vi bevæger os udenfor.
Det kan være mødet med en sommerfugl, en måge der stamper på fodboldbanen for at få ormene til at komme op
til overfladen, eller blot et møde med en
hund og dens ejer.
Mødet med naturen giver os mulighed
for at koble tale sammen med det, vi ser
og møder i den virkelige verden. Vi taler
om dyr, planter, sol, måne og stjerner.
Vi bruger naturens og havens frugter
og grøntsager og fortæller børnene,
hvor maden kommer fra. Når det bliver
efterår, og regnen og vinden rusker (som
den gør allerede nu), bliver naturen ofte
bragt ind i hjemmene og omformet til
kreative projekter. Vi bruger tid på at
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samle nedfaldne bær, frugter, nødder,
kogler og kastanjer, som vi både kan
synge om og sylte i glas med efterårets
flotte røde, gule og brune nuancer.
På billederne kan I se torsdagsgruppen,
der i foråret var en tur ved søen ved
Bærmoseskoven for at fange haletudser
og andre spændende vanddyr og planter. Haletudserne blev sat i et akvarie
som et af små spændende indslag til
Dagplejens Dag i maj. Her var hele dagplejen samlet til en hyggelig dag, hvor
læreplanstemaet natur og naturfænomener var dagens gennemgående tema.

Natur
i Tumlehøjen
– bondegård,
hav og skov
I Tumlehøjen har vi mange små temaer
på stuerne. Naturen er et gennem
gående tema i Tumlehøjen og et, som
alle stuer fordyber sig i på forskellige
tidspunkter af året.
For tiden har Krudtuglerne (en af vores
børnehavegrupper) naturtema med
fokus på skovens dyr. Hver dag til samling bliver der læst og fortalt om et dyr,
som børnene bagefter tegner og leger
som. Vi benytter os af lokalområdets
muligheder for at tage på skovture. Her
er vi nysgerrige opdagelsesrejsende, der
håber at finde nogle af dyrene i deres
naturlige omgivelser.
I vuggestuen har vi haft et vellykket
”bondegårds-tema” der blev afsluttet
med, at vi fik ponyer på besøg på en
halmstrøet legeplads. Børnehaven har
haft temaet ”under vandet”, der blev
afsluttet med en skøn tur til Kattegatcentret.

TEKST OG FOTO: LEA FRISLEV OLSEN, DAGTILBUDSLEDER

Det skal være in at
være ude
Tidligere i år viste en undersøgelse fra
Friluftsrådet, at hvert sjette barn ikke
har prøvet at hoppe i en vandpyt. 39%
af de 2-6-årige har ikke prøvet at bade
i havet, og næsten halvdelen af de
2-6-årige har aldrig prøvet at brænde
sig på en brændenælde.
I Trige, Ølsted og Spørring er vi forkælede med natur, skov og grønne
områder – på en helt anden måde, end
hvis man bor og går i institution tæt på
Bruun’s Galleri. Det benytter vi os af.
Det er jo ikke fordi vi direkte ønsker, at
man brænder sig på en brændenælde.
I Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring er
vores pointe, at der simpelthen er så
meget vundet ved at opleve vind, vejr
og naturen i alle sine årstidsbestemte
indpakninger, at vi vil gøre vores for, at
børnene får spændende og lærerige
oplevelser derude – sammen med både
børn og voksne.
Mange chancer for at lære nyt
Derfor giver vi de næste to år læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener”
ekstra bevågenhed. De seks såkaldte
”læreplanstemaer” er lovbestemte ledestjerner for vores pædagogiske arbejde
og målsætninger. Vi kører forløb over
flere måneder med fokus på ét tema,
men ofte indgår der flere læreplanstemaer i de enkelte aktiviteter.
For eksempel gør en tur i skoven børnene klogere på naturen. Men det er også
en chance for at lære nye ord og nye
begreber. Det er muligheder for at bevæge sig, for selv at prøve kræfter med
stejle bakker - og for at hjælpe sine venner med at komme op. Det er at lære at
begå sig i trafikken og meget mere, der
tilsammen bidrager til barnets udvikling,
ud fra en legende tilgang.
Alle sanser i spil
Naturen er et vigtigt element i barnets
opvækst. Især i dette rum opleves de
fem sanser: Se, lugte, føle, lytte og smage. Det er vigtigt, at barnet får mulighed
for at undersøge naturen, bruge fanta-

sien og kreativiteten og derved drage
egne erfaringer. En naturfaglig dannelse
skabes af oplevelser med, interesse for
og viden om naturen i et miljø, hvor der
er plads til at undres, stille spørgsmål og
finde svar. Naturen giver børn mulighed
for at udfolde sig og udfordre sig selv og
hinanden anderledes end indenfor.
Stor værdi i at være ude
I vores dagtilbud har vi gode faciliteter,
relevant udstyr og nem adgang til naturen. Når vi vil bruge naturen som læringsrum, kræver det bevidst refleksion.
Personalet må overveje, hvorfor børnene
skal ud, hvordan de vil bruge naturen,
og hvad det er i naturen, de vælger at
fokusere på. Det kan for eksempel være,
at personalet vil lade børnene opleve
noget unikt, som gør, at de kan fastholde børnenes hukommelse og derfor kan
arbejde videre med naturfænomenerne,
når de kommer tilbage til institutionen.
Det kan også være, at personalet vil
lære børnene at håndtere affald, at
tænde bål, lave mad over bålet, fange
insekter eller overskride nogle personlige
grænser.
Dagtilbuddet ser altså en stor værdi i at
være ude – på legepladsen og i naturen.
Når jeg ser på de aktiviteter, som det
pædagogiske personale generelt vægter,
ser jeg både aktiviteter med kundskab
og eksperimenter og aktiviteter, der er
mere oplevelses- eller sanserettede.
Det pædagogiske personale er optaget
af, at børnene får gode oplevelser og
respekt for naturen, og vi er åbne for
at følge børns nysgerrighed og besvare
spørgsmål.
I uderummet får vi ikke kun viden om
naturen. Vi får også styrket en masse
andre kompetencer. Her er højt til
loftet, og legepladserne er for eksempel
oplagte til lege, der kræver mere plads
og larmer lidt mere. Her øver vi os i
det sociale samspil – vi laver aftaler om
legen – bruger sproget – venter på hinanden og udvikler ikke mindst børnenes
kreativitet.
Oktober 2018, nummer 99 · TREKLANG
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TRIGES SKATERPARK

TRIGES SKATERPARK

TEKST OG FOTO: MADS HJORTNÆS

TEKST OG FOTO: MADS HJORTNÆS

Når en god idé bliver til virke lighed
Et højt hvin lyder da Louise med høj fart
triller ned af rampen med retning mod
det bump som står placeret midt på banen. Den nye rullepark er blevet indviet
med pomp og pragt. En dejlig dag med
glade og stolte børn og unge.
Men før denne dag ligger en laaaaang
proces som startede for over 2 år siden.
I forbindelse med en kommunal beslutning om at tildele udsatte boligområder
et betragteligt beløb som skulle bruges
til at styrke fritids- og foreningslivet i
områderne, blev der afholdt et ungemøde i klubbens lokaler som skulle få gode
lokale ideer til at blomstre.
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Fire lokale drenge!
På mødet fik fire lokale drenge en god
idé som de længe havde gået og udviklet på. De ville brygge en skaterpark som
skulle bruges af alle skater interesserede
i området. Både Peter den lokale præst
og Mads fra Helhedsplanen i Trige parken synets at det var en rigtig god idé
og støttede drenge i den videre proces.

Mette – den lokale koordinator for
”Puljen til styrkelse af fritids- og foreningslivet” – blev involveret i projektet.

En proces som viste sig at være lang og
besværlig, men som samtidig viste at
hvis man har en god idé, tror på den og
gider at arbejde på at den skal lykkes.
Så skal man nok komme i mål.

Det viste sig at være mere kompliceret
end drengene havde forudset og på et
tidspunkt var det nærmest uoverskueligt. Heldigvis havde Mette kendskab til
nogle aktive og innovative skatere fra
skatermiljøet i Aarhus ”Bump og kant”
som var begyndt at bygge skaterbaner

Drengene fik undersøgt mange muligheder, både at købe færdige elementer, at
bygge nogle i træ og var i kontakt med
andre som havde prøvet at etablere en
skater park selv.

selv i beton. Et samarbejde blev indledt.
En udviklingsdag blev stablet på benene
og der blev lagt en supergod plan for
hvordan det hele skulle ende med at
blive.
Men en af de ting drengene fik lært
var at det tager tid at samle penge, få
tilladelser fra de forskellige kommunale
forvaltninger og få et samarbejde op
at stå. Der blev fremstillet en film, med
hjælp fra en lokal beboer, som skulle
bruges til at samle sponsorer. Der blev
skrevet ansøgninger og banket på døre.
Efter mere end et år havde Mette sikret
sig at de sidste tilladelser var kommet i

hus og at pengene var samlet sammen.
Endelig kunne vi starte. Men så var
vinteren kommet og vi måtte udsætte
byggeriet til foråret.

også var tid til at øve skatertrick og spise
nogen af den kage som betænksomme
mødre kom med til det hårdtarbejdende
folk. Resultatet er blevet imponerende.

”Bump og Kant”
Det viste sig heldigvis at den lokale opbakning til projektet ikke var forsvundet
hen over vinteren. Da foråret var kommet og temperaturen var til udendørs
arbejde fik det lokale asfalt firma NCC
lagt asfalt på og Bump og Kant indkaldte til arbejdsweekender.

Et af de bedste skaterspot i hele landet
hvor der allerede er masser af børn og
unge som dagligt er nede for at lege,
hygge og forbedre deres teknik. Hvis du
ikke har set den nye rullesports park ved
siden af bakkegårdsskolen. Så slå lige et
smut forbi med et løbehjul eller skateboard under armen og nyd banen med
tanke på at ihærdigt arbejde og stålsat
vilje kan give nogle fantastiske resultater.

Et stort fremmøde af området børn og
unge gav nogle fantastiske dage hvor
der blev arbejdet ihærdigt, men hvor der
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NYT FRA HELHEDSPLANEN

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

TEKST: HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helhedsplanens kontor holder til på: Trige parkvej 33 kælderen.

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

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

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

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

Sæt i Værk – nyt valgfag på
Bakkegårdsskolen
Bakkegårdsskolen og Helhedsplanen i Trige, har i fællesskab sat et nyt valgfag på skemaet.
Valgfaget hedder Sæt i Værk og er et resultat af en
toårig projektsatsning mellem udvalgte folkeskoler
i Aarhus, Fonden for entreprenørskab og Det
boligsociale fællessekretariat.
Sæt i Værk har som formål, at tilbyde læring
indenfor entreprenørskab og iværksætteri – altså,
hvordan får du den gode ide og hvordan omsætter
du den til praksis?
Eleverne på valgfaget, skal i løbet af skoleåret,
udmønte et projekt, der i en eller anden form, er
rettet mod lokalsamfundet og eleverne deltager
med deres projekt i en fælles konkurrence i april
2019.
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MÆNDS MØDESTED

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

”Kom nu, Mand!”
Mænds Mødested har et tilbud
til dig!

Mødestedet
MØDESTEDET FOREGÅR TORSDAGE
I ULIGE UGER KL. 14.00 – 16.00 I OASEN

Her er en enestående chance for at
gøre noget godt for dig selv, for andre
og for dit boligområde.

Mødestedet er gratis og ALLE
er velkomne (børn ifølge med
voksne) Mødestedet byder hver
gang på kaffe, god kage og
masser af snak og hygge.

Kom og bliv en del af Mænds Mødested
i Trige. Mænds Mødested søger aktive
mænd der kan være med til at udvikle
og forme et fællesskab, der har stor
betydning for èn selv, din nabo og i
sidste ende for hele Trige. Her er alle
muligheder for at dyrke dine interesser
sammen med andre og til glæde for
andre.

Udover spændende oplæg, er
Helhedsplanen og Borgerservice
også tilstede hver gang, hvis du
har brug for en snak eller hjælp
til et eller andet. Så kom og tag
gerne din nabo med!

Mangler du nogen at tale med, er
Mænds Mødested noget for dig
Er du træt af at sidde alene, så er
Mænds Mødested noget for dig.

Har du en hobby, som du gerne
vil dele med andre, så er Mænds
Mødested noget for dig.
Du skal bare møde op og hilse på.
Alle er velkommen.
Drømmen er, at Mænds Mødested bliver
et sted, hvor endnu flere mænd end nu,
kommer og hygger sig med hinanden.
Hygger sig med kortspil, computere,
tager på ture, laver fiskegrej, fortæller
historier, bytter frimærker, ser film,
spiser mad og meget, meget andet. Kun
fantasien sætter grænser. Har du lyst
til at arrangere fællesture, så er vi åbne
og friske på nye idéer, og nye input er
altid velkomne. Måske kan en hobby du
helt havde glemt du havde, endda være
vores næste fælles projekt.
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Præsentation af Fritidspasset og fritidsaktiviteter for
børn, unge og voksne i Trige. Helhedsplanen kommer
også og fortæller om aktiviteter og muligheder.
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER
Den sociale vicevært, Thomas Holleufer er viking.
Det kommer han og fortæller mere om.
TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER
Hygge, snak og brætspil.
TORSDAG DEN 11. OKTOBER

Har du brug for at slippe hjemmefra
et par timer, så er Mænds Mødested
noget for dig.
Er du ”træt af” at høre på konen, så er
Mænds Mødested noget for dig.

TORSDAG DEN 30. AUGUST

At være en del af et fællesskab har større
betydning end man tror. Man kan sammen bedre skabe nye idéer og
muligheder, og vi kan udvikle os og
udnytte hinandens kompetencer, samt
skabe venskaber på kryds og tværs.
Vi er mange mænd med mange
forskellige baggrunde, nogen er i arbejde
og andre er på efterløn eller pension,
men sammen er vores forskellige
kompetencer en måde, at skabe et
større og mere alsidigt fællesskab.
I Mænds Mødested er vi alle lige og
ad demokratisk vej skaber vi vores
helt eget fællesskab.
Mænds Mødested i Trige har brug for
dig. Du kan være med til at gøre Mænds
Mødested til et sted, for alle mænd. Der
er altid plads til nye mænd, uanset alder,
kulturelle forskelle, og idéer. Har du lyst,
er der altid kaffe på kanden, og en bid til

den søde tand. Vi er klar til at møde dig,
uanset hvor du er i livet.
Mænds Mødested i Trige har fornyelig
fået nye store lokaler på Trige Centervej
68, kld. Lokalerne trænger til en kærlig
hånd og det er mændenes ansvar at
gøre dem til lige hvad I ønsker. Så
kom og vær med og sæt dit præg på
begivenhederne. Lokalerne kan bruges
hele ugen, hele dagen. Adgang kan fås
ved at tage kontakt til os.

Har du spørgsmål kan du
kontakte Helhedsplanen:
Mette Jørgensen
mettetrigeparken@gmail.com
52 69 86 32

Vi får besøg af Varmemesteren som fortæller om,
hvordan man sparer på varmen og gør sig klar til
vinteren.
TORSDAG DEN 25. OKTOBER
Kom til Tuberkolosescreening og Kaffemik med
Det Grønlandske hus.
TORSDAG DEN 8. NOVEMBER
Kom og fortæl/hør en god historie og spil en gang
brætspil.

Håber vi har vagt din interesse og du har
lyst til at være med. Har du spørgsmål er
du velkommen til at kontakte:
Martin Mogensen på tlf.: 51 83 64 52
eller til Kenneth på tlf.: 27 48 99 66

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER

De bedste mandlige hilsener fra
Thomas, social vicevært og
Kenneth, Mænds Mødested

Kaffemik, æbleskiver, julesange og julehygge.

Peter Præst kommer og fortæller om julen.
TORSDAG DEN 6. DECEMBER

Der kan ske ændringer i programmet.
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TRIGE PULJEN

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

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!

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.

Flere frivillige
til LEKTIECAFEEN
Midlerne kan søges til aktiviteter og tiltag der:
• Styrker børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet
• Styrker unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse
• Styrker forældresamarbejde omkring de unge.
Alle, børn, unge og voksne, foreninger, lokale aktører etc. kan søge.

Det kræver bare en god ide!
Har du spørgsmål?
Har du en god ide?
Vil du have hjælp til at lave en ansøgning?

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

Lektier for skolebørn
hver onsdag kl. 16-18

Så kan du kontakte projektkoordinator
Mette Jørgensen / mewj@aarhus.dk / mobil 28 89 43 89.

Flere unge frivillige i Trige
For tredje år i træk har Trigepuljen
(SUBMidlerne) støttet et forløb hvor 7.
klasserne på Bakkegårdsskolen bliver
introduceret til hvordan frivillighed og
aktivt medborgerskab kan have en
positiv indflydelse på eget liv og på
den unges lokalområde.
Forløbet har været planlagt på en
fredag med overnatning til lørdag og
foregik i år d. 31. august.
Samarbejdspartnere i initiativet er
Bakkegårdsskolen, som giver eleverne
fri for den almindelige undervisning
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og stiller lærerkræfter til rådighed, det
frivillige foreningsliv og Helhedsplanen
i Trige, som præsenterer deres aktiviteter for de unge og ungdomsklubben
i Trige, som i år har stået for aften
program og overnatning.
De unge kan efterfølgende tage DGI’s
Trænerspireuddannelse, hvor de er i
praktik i de lokale foreninger eller de
kan komme i praktik i Helhedsplanens
forskellige aktiviteter for børn og unge.
Forløbet har alle tre år været en succes, der har givet flere unge frivillige til

foreningerne og Helhedsplanen, ligesom ferieaktiviteter for børn og unge
har nydt godt af de mange Trænerspireuddannede unge.
Er du ung (du skal minimum gå i 6.
klasse) og kunne du tænke dig at tage
Trænerspireuddannelsen, løber den
i år af staben i oktober og november
måned. Uddannelsen foregår lokalt
i Trige og er gratis for alle. Kontakt
SUB koordinator Mette Jørgensen /
mewj@aarhus.dk / mobil 28 89 43 89,
hvis du er interesseret.

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

Anlæg af haver
Belægning
Pleje og vedligeholdelse
Træfældning og beskæring
Glatførebekæmpelse
...........................

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion
Oktober 2018, nummer 99 · TREKLANG

17

AFD. 19 OG 20

WWW.TRIGE.DK

Nyt fra Afd. 20
Efter en helt overvældende sommer, er
det nu blevet normalt dansk vejr efter
årstiden. Men skønt har det været for
solhungrende danskere, og tænk på at
der er sparet kolossalt meget CO2, fordi
der ikke har været så mange danskere,
der er taget med fly til syden for at få
den eftertragtede kulør. Bedst af alt for
Danmark …. vores til tider surt tjente
penge, er blevet i landet.
I vores lille nærmiljø sker der jo mange
spændende ting. Afd. 20 er godt i gang
med renoveringen, og til trods for en
lille forsinkelse, skrider det synligt frem.
Spændende at følge dag for dag.
Afd. bestyrelsen har netop været på en
lille inspirationstur for at se, hvordan
andre afdelinger har indrettet de grønne
områder, og selvom der er mange bud
på det, er der rigtig gode ideer, vi evt.
kan bruge.
Der vil blive lavet en gruppe af
interesserede beboer og bestyrelsen,
som sammen med landskabsarkitekter,

skal nå frem til, hvordan vores
udearealer fremover skal se ud.

Tak til alle fremmødte og en tak til vores
”Blå mænd”!

Vi har afholdt det årlige afdelingsmøde,
som ikke havde den store dagsorden.
Alligevel var der pænt fremmøde i
forhold til at flere af vores beboere er
genhuset forskellige steder.

Afdelingsbestyrelsen

Inspektør Bjarke Mortensen var dirigent,
og fungerede også som den, der
kunne svare på spørgsmål af forskellig
relevans. De fleste? blev afklaret og
ellers blev der henvist til at kontakte
Ringgårdens kontor for nærmere
uddybning.
Helle Lykke Jørgensen fortalte om
Helhedsplanen, som jo nu gælder
de næste 4 år, og hvor alle altid er
velkommen til at droppe ind for en snak
om løst og fast.
Efter diverse afsluttende kommentarer
rundede vi aftenen af med et stykke
smørrebrød og en lille Pilsner.
Alt i alt et godt 2018 møde.

Nyt fra
Afd. 19
Afd 19
OBS.
Vi har igennem længere tid set flere
udefra kommende biler, der har
afleveret deres affald i Trigeparken
og det er ulovligt og kan medfølge
en anmeldelse og en regning
til vedkommende.
Her i Trigeparken betaler vi for
at få hentet vores affald og det
er ikke rimeligt at vores beboere
skal have huslejestigning fordi der
er nogen der ikke gider køre på
forbrændingen.
Formand afd. 19 Trigeparken
Yvonne Nord Madsen
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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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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

CAFÉ SPISESTUEN
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Trigeparken

CAFE SPISESTUEN

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

Så er vi i cafe Spisestuen klar igen efter
sommerferie, vi glæder os til at lave mad til jer,
gamle som nye kunder. Bemærk en lille prisstigning
på hovedretten og når der serveres buffet.
Ellers er alt som det plejer.

Trige Centervej 48
afd19@bf-ringgaarden.dk
		
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 62		
Trige Centervej 30		

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

På gensyn!
Bodil og Kirsten

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

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

20. september
Hovedret:
Bøf med bløde løg, kartofler og sovs
Dessert:
Æblekage med flødeskum
4. oktober
Hovedret:
Minestronesuppe
Dessert:
Tallerken med kage
OBS FERIELUKNING I UGE 42
1. november
Hovedret:
Fanang Nua
Dessert:
Appelsinfromage

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

CAFÉ SPISESTUENS MENU

15. november
Hovedret:
Flæskesteg, rødkål og stegesovs
Dessert:
Ris a la mande

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

29. november
Julefrokost – OBS 45 kr.

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Parkvej 3, st. 03.
Åben træffetid for beboere kl. 18.00-18.30
VARMEMESTER AFDELING 19 + 20 (ÅBENT MANDAG-FREDAG KL. 8.30-9.30)
Tonny Nielsen
Trige Centervej 26, gavlen		

86 23 16 14

HELHEDSPLANEN, TRIGE PARKVEJ 33, KLD.
Mads Hjortnæs, Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder
hjma@aarhus.dk
Thomas Holleufer, Social vicevært thomastrigeparken@gmail.com		
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
mettetrigeparken@gmail.com
Helle Jørgensen, Boligsocial leder oasen-trige@godmail.dk		

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

Klubber og aktiviteter
21 53 04 89

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
52 69 86 32

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

BILLARD
Frank Richard Hansen

21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen

21 52 23 90

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

MADSKOLEN / FRITIDSPAS
Hacer Özcelik 
41 85 52 40

27 48 99 66

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
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MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen
51 83 64 52
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
MØDESTEDET
Mette Jørgensen

52 69 86 32

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

PRISER
Aftensmad
Dessert
Sodavand

40 kr
10 kr.
5 kr.

Børn under 12 år ½ pris
Gratis kaffe efter maden

Oktober 2018, nummer 99 · TREKLANG
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ST70 U12 DRENGE
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TEKST OG FOTO: HEIDI OG CASPER TÆKKER

ST70 U12 drenge vandt deres
række i HOG Cup
Det er vores fantastiske ST70 U12
drenge fodboldhold og deres trænere, der den 1-2. september var
tilmeldt HOG Cup i Hinnerup.
Dagen lørdag startede med fælles
indmarch ved Haldum/Hinnerup banerne – så var stemningen lagt. Ca. 100
tilmeldte hold skulle i to dage dyste om
at vinde deres række og ikke mindst
Fair Play pokalen.
Vores drenge spillede alle deres kampe
ved Rønbæk hallen. Første kamp
klarede de 5-0, anden kamp 1-1 og
tredje kamp 2-1 efter at have været
bagud. Drengene havde en konge dag
og der var i mellem kampene fri leg på
hoppepuderne og de opfandt deres
egne fodbold lege. Holdet sluttede
dagen af med fælles spisning og mere
fodbold i hallen i Trige, hvor der blev
lavet pizzaer til den store guldmedalje
til de sultne spillere.

3-0 og havde dermed vundet deres
pulje og skulle nu spille finalen! Fuld
koncentration, for de skulle møde Brabrand igen og de skulle ikke bare tro...
Ren gyser blev finalen med et gult kort
til ST70 og udvisning i 5 minutter, men
kampens eneste mål blev lavet af ST70,
der dermed vandt deres række.
Sjældent har vi set så glade drenge,
der virkelig har kæmpet sig frem til det
de kan i dag. De har spillet sammen i
mange år, og har virkelig tabt mange kampe igennem årene, med kun
enkelte sejre, der heldigvis har holdt
kamp gejsten oppe. Det allerbedste
ved denne sejr var, da drengene fandt
ud af at de vandt en pokal hver.

Det havde ingen regnet med og
pokalen var limet fast til deres hænder
derefter.
En fantastisk weekend var ovre, og en
kæmpe tak skal lyde til trænerteamet
Odd Nyland og Steinn Gunnarsson.
Uden jeres initiativer og fortsat tro på
holdet var de aldrig kommet så langt
og drengene har fået nogle skønne
oplevelser sammen med jer. Også tak
til de forældre der hjælper til, så det
hele ikke kun hænger på trænerne og
deres koner.

Dag 2 var spændende. De skulle spille
den sidste puljekamp mod Brabrand,
der indtil da var ubesejrede. Drengene
var i topform og de bankede Brabrand

Andespil
Søndag den 9. december kl. 14.00
i Trige forsamlingshus.
Vi spiller 30 omgange.
Trige Forsamlingshus
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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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GENERALFORSAMLING PÅ TRIGE SØNDERGÅRD

DEN INTEGREREDE INSTITUTION LINDEGÅRDEN

TEKST: HENNY HANSEN

TEKST OG FOTO: DORIT REICHSTEIN HEJSLET

Generalforsamling
på Trige Søndergård
Til trods for det store aktivitetsniveau
der er på Trige Søndergård, var kun bestyrelse, revisor og 3 repræsentanter for
lejerne deltagere i generalforsamlingen.
Dorrit Rasmussen valgtes som ordstyrer og overgav ordet til formand Ole
Andersen, der aflagde denne beretning
for året:
Efterår og vinter 2017-18 var uden
overraskelser. Vinteren var mild og uden
store udgifter til saltning og snerydning,
som Erik Kold stadig udfører.
Der har været almindelig vedligehold af
bygningerne og vores mål med at spare
lidt op på kontoen er gået fint.
Sommeren 2018 har været god, ja uden
sidestykke i min tid på Søndergård = sol
og varme.
Den 1. februar 2019 flytter Ungdomsklub og Fritidsklubben væk fra Søndergård og dermed mister bestyrelsen 80
% af vores indtjening til vedligehold og
pasning af Søndergård.
Bestyrelsen håber på, at vi kan køre
2019 ud, men personligt tror jeg, at bestyrelsen smider håndklædet i ringen og
afleverer pasning af bygningerne retur
til Aarhus kommune omkring efteråret
2019.

centrum for områdets børn og unge.
Vi har desværre ikke fundet lejer til
1. sal af stuehuset, der har været henvendelser, men ingen har været seriøse,
desværre.
Tak for ordet.
Efter beretningen var der spørgsmål fra
lejere om, Hvilke tanker bestyrelsen har
omkring Søndergård i fremtiden. Det
kan ikke besvares p.t., men blev til en
snak om, hvordan vi tror udviklingen
bliver i Trige og om de mange nye tilflyttere i de nybyggede boliger vil præge
behovet for aktiviteter og i den forbindelse om behovet for lokaler.
Der var ingen optimisme omkring udsigten til at få lejet fritidsklubbens lokaler
ud, når de fraflyttes. Men vi kan håbe,
at nogen kommer med en ide til, hvad
de kan bruges til, så sidder du/I med
ideer, så kom med dem.
Revisor gennemgik det reviderede og
godkendte regnskab.
Ingen af de fremmødte 3 deltager,
havde lyst til at indgå i bestyrelsen, så
der var genvalg til Vinnie Nielsen for 2 år
og Henny Hansen med 1 år. Da der ikke
var indkommet forslag til behandling,
sluttedes der af med en bid brød.

Så nu skal borgere og brugere glæde sig
over 30 gode år med Søndergård som

Tunnellen under Randersvej
Der har været indlæg på Facebook angående tunnellen under Randersvej og
i samme forbindelse er der skrevet om krydset Randersvej/Lergravvej/Pannerupvej.
Der er aftalt møde med Aarhus Kommune i slutningen af september.
Her har Fællesrådeti en række punkter til dagsordenen bl.a. tunnelen og Rema
krydset.

Trige Lokalarkiv
Sognepræst Lone Hindø fratræder sin
stilling pr. 1. november i år og stillingen
er opslået ledig, derfor har vi fundet et
udklip frem, som en borger har indleveret til arkivet. Det er bragt i Aarhus
Stiftstidende i november 1969.

Den 12-aars præst på True
skal have Trige
Rimede ansøgninger var ikke ualmindelige tidligere. Når man i dag søger en
stilling pr. brev, sker det gerne i et stift
og formfuldendt kancellisprog.
I gamle dage var det anderledes poetiske vendinger, der kom til udfoldelse.
Rimede ansøgninger var ret almindelige
og havde i regelen en snurrig form.
En sådan, der skyldes præsten i True fra
begyndelsen af 1820-erne taler for sig
selv.
”Jeg underdanigst søger Trige;
thi præsten dèr er i de dødes rige.
År fem gange ti og èt på jorderige jeg
levet har,
skønt knap og småt tillige
må dog for mine kreditorer vige.
Nu mine sønner efter skolen hige,
gid Deres Majestæt nu ville sige.
”Den tolvårs præst på True skal have
Trige”.

Trige støtter op om
Lindegården
Den 1. september afholdt Den Integrerede Institution Lindegården sit årlige
støttearrangement. Det blev en dag fyldt
af underholdning i børnehøjde støttet af
blandt andet byens butikker og erhverv.
Der høres kliren af tallerkner fra ”Det
muntre køkken,” børns latter fra hoppeborgen og begejstrede hvin i tombolaen
på den store legeplads. Det er dagen for
Lindegårdens årlige støttearrangement,
og forældre, personale og ikke mindst
børn er mødt talstærkt op.
Lindegårdens støttearrangement
afholdes hvert år og har til formål at
samle ind til lærerige oplevelser for
institutionens cirka 50 børn. I år har bl.a.
Rema1000, Lokal Brugsen, Høstspecialisten, Humdakin, HF Tømrer og Züblim
doneret gaver til tombolaen, og personale og forældre tilbød alt fra hjemmelavet marmelade, ture i pyntet havetraktor
med vogn til design af eget badge.
Medarrangør Carina Carstens beskriver
dagen som en god mulighed for at give
og være fælles om noget.

”Vi afholder dette støttearrangement,
fordi vi som forældre gerne vil give vores
institution en mulighed for at tage vores
børn med på mange skønne og lærerige
oplevelser i løbet af året. Vi er glade og
taknemmelige for det bidrag og den
støtte vi har fået fra personale, forældre
og sponsorer rundt om i byen,” fortæller Carina Carstens, der også er mor til
Holger på 5 år.
Dagen blev afsluttet med hot dogs for
hele familien i Lindegårdens gymnastiksal og derefter sang og musik ved
lindetræet. Det blev alt i alt en dejlig dag
og en god mulighed for forældre, børn
og personale at lære hinanden at kende
og samles om en fælles sag.

Kongens svar lød;
”Den tolvårspræst på True skal have
Trige”
Derefter følger præstens tak i følgende
linier:
”Jeg allerunderdanigst vil fremsige
min tak til Deres Majestæt for Trige!
Bekymringer nu fra mit hjerte vige,
og håber for mig selv og børn tillige
oplivet er og er begyndt at sige:
Held mig! Jeg er i Frederiks rige,
hvis lyst er, hver med glæde at berige.
Tak, Deres Majestæt! O, tak for Trige”.

Vi håber, at vi i næste Treklang kan bringe et positivt referat fra mødet.
Trige-Ølsted Fællesråd
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“Alt det andet siden”

Nøøøøiiiii – sikke fine nye brandhaner!
Aarhus Vand har i eftersommeren gennemført renovering af en
lang række brandhaner i området. Omkring ¾ er nedlagt, medens
andre er erstattet med en ny og meget flot brandhane. Her er en
ny brandhane opsat på Bærmosevej. Vi må så håbe, de kan få
slangen på trods den tætte placering ved lygtepælen.

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

nd

Det er ikke så svært at huske:
Ingen hundelorte – især ikke på fodboldbanen. SLUT.
Til hundeejere med ren samvittighed: Stort tak fordi
I tager ansvar for jeres hunds efterladenskaber.

Hjertevarme billeder

Foto: Stee

Til hundeluftere, der glemmer posen

n Edeling

Foto: Odd Nyla

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

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

PSYKOLOG
Linda Tilsted Knudsen
Specialist i Psykotraumatologi

Konsultation efter aftale eller åben konsultation
mandag kl. 15-18, øvrige hverdage kl. 15-16
Dyrlæge Hanne Hallson . Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
28
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Medlem af Dansk Psykolog Forening

Terapi, rådgivning, coaching, supervision og
refleksion
Tlf.: 527 527 72
Mail: psykolog.knudsen@gmail.com
www.lindatilstedknudsen.dk
Oktober 2018, nummer 99 · TREKLANG
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PLAKATSØJLEN

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i oktober, november og december

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

HUSK du kan få
dine arrangementer
i aktivitetskalenderen
uden beregning.

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

22.10.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

05.11.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

19.11.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Kontakt
treklang@yahoo.dk

01.12.

18.00

Julefrokost

Trige forsamlingshus

03.12.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

09.12.

14.00

Andespil

Trige forsamlingshus

17.12.

19.30

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

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

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…

Har du lyst til at få dit billede eller
tekst med i Treklang, så send det
gerne til os på Treklang@yahoo.dk
Vi vil også gerne have flere fotografer
og skribenter til bladet, så giv lyd.

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