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”Oh søde vår, så er du atter nær”…
Solen skinner. Fuglene kvidrer på livet løs. Naturen vågner op fra sin vinterdvale.
Dagene er længere end nætterne. Påsken er lige om hjørnet. Det er forår.
I dette nummer bringer vi en omtale om Per R. Hjortshøj. Han driver firmaet
Isoplasticon ApS -Tømrer & Tagdækning i Trige, og han er med i finalen til ÅRETS
HÅNDVÆRKER™ 2019. Kåringen finder sted den 10. og 11. april i Cirkusbygningen
i København. Vi ønsker ham held og lykke.
Du kan også læse artiklen om Fuglsanggaard Festudlejning. Det er en foretning, som
har flere års erfaring på området. Indehaveren Ann Fulgsang Kristensen står altid
klar til at hjælpe med at gøre festerne - studentergilde, konfirmationsfest, barnedåb,
fødselsdag, jubilæum, bryllup, reception, produktlancering eller julefrokost - til en
sjov, nem og oplevelsesrig begivenhed. Inden længe rammer tiden ind i den 11.
og 12. april. Det er på disse to datoer, at Bjørnshøjrevyen - med årets fornemme
hovedtitel ”Ørkenens søstre”- står klar til at give revygæsterne et underholdende
show. Den 11. april bliver også en hel særlig dag på Bakkegårdskolen. Skolen skal
nemlig fejre 50 års fødselsdag, og der er lagt op til en festlig temauge i uge 15, hvor
hele skolen arbejder på tværs af klasserne.
Igen i år var der et rigtig flot fremmøde på ca. 50 udklædte børn, da der blev afholdt
fastelavn i Trige Forsamlingshus. Det vrimlede med både prinsesser, heksepiger,
superhelte og pirater. Lokalhistorisk samling giver os et tilbageblik på Børnehaven,
Smedebroen 25 i 1979. Det er 40 år siden, og nu det idrætstilbud.
God påske!

Meget mere discount!
Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Kamal Ahmane, redaktør
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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

PER R. HJORTSHØJ

Posthus

Findes Årets Håndværker™
2019 i Trige?

Trige Kombi-Bibliotek

Lokal Tagdækker er finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019

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

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

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

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Det er en glad Per R. Hjortshøj der har
modtaget nyheden om, at Isoplasticon
ApS - Tømrer & Tagdækning er finalist
til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ i kategorien
Årets Tagdækker (0-4 ansatte). Vinderne
af den eftertragtede pris kåres den 10.
og 11. april 2019 i Cirkusbygningen i
København.
Når kåringerne af ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019 finder den sted, sker det
over to dage – onsdag den 10. og
torsdag den 11. april i Cirkusbygningen
i København. Her vil Midtjylland være
godt repræsenteret til det stort anlagte
awardshow for byggebranchen. Iso
plasticon ApS -Tømrer & Tagdækning,
der holder til i Trige, er udråbt som
finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019
i kategorien Årets Tagdækker (0-4
ansatte).
Så med LIVE på Facebook Per R. Hjortshøj fra Isoplasticon ApS - Tømrer &
Tagdækning fortæller hvordan han fandt
ud af at de var blevet finalist:
- Jeg vidste at finalisterne til vores
kategori blev offentliggjort, så jeg holdte
selvfølgelig øje, da udsendelsen blev vist
LIVE på Facebook. Jeg så det dog ikke
helt fra start, men heldigvis tidsnok til at
jeg hørte dem opråbe vores navn. Jeg
blev virkelig overrasket og glad, men
jeg er også meget ydmyg for denne
anerkendelse, og takker mine kunder
for at have taget sig tid til at give deres
anmeldelser af vores arbejde.
Det kræver en god kundeservice at nå
finalen Virksomheden er blandt de i alt
238 håndværksfirmaer fordelt på 27
forskellige kategorier, som har fået

de højeste ratings fra kunderne det
seneste år på anmeldelsesportalen
www.anmeldhaandvaerker.dk, der
danner baggrund for kåringerne af
ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019.
- Vi er en ældre virksomhed, som er
stolte af den faglighed og det engagement, vi hver dag udviser overfor vores
kunder, da vi mener at det er måden
man når længest med – derfor er vi
naturligvis stolte over denne anerkendelse, som en finalist plads til ÅRETS
HÅNDVÆRKER™ 2019 er udtryk for,
fortæller Per R. Hjortshøj, som står i
spidsen for Isoplasticon ApS - Tømrer &
Tagdækning.
De bedste håndværkere har succes
Mere end 5.000 håndværksfirmaer har
fået anmeldelser på anmeld-haandvaerker.dk. Alle vurderes løbende af
deres kunder på fem parameter - aftale,
kommunikation, pris, tilfredshed og
oprydning.

Det er ottende gang vi ser en positiv
udvikling, fortæller Peter Birkelund, der
er medstifter af bygogbolig.dk, som står
bag både www.anmeld-haandvaerker.
dk og ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019
og fortsætter ”Fremgangen er størst
på aftale området, hvor karakteret nu
ligger på flotte 4,84 ud af en skala der
går til 5,00. Samlet set er gennemsnittet
fortsat 4,77 som var rekorden fra sidste
år. Det går således fortsat fremad for
håndværkerne, som bliver stadigt bedre
til at levere den gode serviceoplevelse
hos kunderne.”
Ser frem til den store aften
Per R. Hjortshøj fra Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning fortæller:
- Jeg glæder mig meget til en festlig
aften i Cirkusbygningen og håber at
tage prisen som Årets Tagdækker
(0-4 ansatte) med hjem til Trige.

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK
TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det sker på Bakkegå rdsskolen
Så flytter vi ind

Elevworkshop

Forældrecafe

Den store RULL-renovering er nu
ved at være færdig. Nu er alle
klasser flyttet ind i deres endelige
klasselokale. SFO og klub er flyttet
ind på skolen på hver sin etage.

Vi har i februar afholdt en stor
elevworkshop for alle udskolings
eleverne.

I forlængelse af elevworkshoppen
spørger vi til forældrenes holdninger
og ideer til vores udskoling.

Vi vil bruge elevernes forslag og ideer,
når vi senere på foråret beslutter de
kommende justeringer.

Til skolefesten den 11. april laver
ledelsen og bestyrelsen en cafe for for
ældrene. Her kan som forældre komme
forbi til en snak og en kop kaffe. Vi
samler postkort ind med forældrenes
holdninger og forslag. Der bliver trukket
lod om en præmie blandt de indkomne
postkort.

Det har krævet en stor indsats fra såvel
børn som voksne at bo i midlertidige
lokaler med byggerod og flytninger
samt op- og nedpakninger. Det vil jeg
gerne sige tak for. Det er skønt endelig
at kunne flytte for sidste gang til det
endelige lokale i nye rammer med god
luftkvalitet.
Hvad sker der nu:
• Vi er i gang med at indrette de nye
faglokaler og depoter med alle de
materialer, der har været gemt væk
under byggeriet. Der er meget der skal
pakkes ud og findes nye pladser til. Vi
håber, at det hele er på plads inden
skolefesten den 11. april.
• Den nye legeplads i skolegården,
cykelparkeringerne og udearealerne
rundt om indskolingen skal færdig
gøres her i foråret
• Toiletterne i udskolingen renoveres for
øjeblikket.

Her i foråret 2019 har vi taget hul på en
proces, hvor vi vil analysere og justere
vores udskoling.
Vi vil i dette forår foretage en grundig
og systematisk gennemgang af alle
forhold vedrørende udskolingen, såvel
positive som negative. Det overordnede
mål er at skabe en attraktiv udskoling,
hvor alle elever oplever læring, trivsel
og fællesskab. Vi vil inddrage så mange
elementer som muligt i og omkring
udskolingen for at styrke og udvikle
udskolingen på følgende områder:

Varm mad på
skolen
God og sund mad er vigtigt for
børnenes læring. Vidste du, at man
kan købe god og sund mad i skolens
kantine?
Rikke styrer Bakkegårdsskolens kantine. Her kan man købe dagens ret inkl.
salat for 20 kroner. Et team af elever fra
udskolingen hjælper til med selve salget,
så køen ikke bliver for lang i 10- og
12-pausen. Her er et lille interview med
Rikke:

Forældrenes forslag og ideer vil indgå på
linje med elevernes og lærernes forslag,
når vi beslutter, hvordan udskolingen
fremover skal fungere.
Hvad er det bedste ved at være
leder af kantinen på Bakkegårdsskolen?

Det bedste er at få lov til at lave mad til
alle de her skønne unger.
Hvilke retter kan børnene bedst
lide?
Børnene kan bedst lide de meget velkendte retter, som jeg så tillader mig at
twiste lidt – på den måde får vi smidt
lidt flere grøntsager i. For eksempel en
tomatsuppe. De tror, bare de får tomat,
men i virkeligheden får de også selleri,
løg og gulerødder og alt muligt. Men
de aner ikke, at de spiser så mange
grøntsager.

Hvor mange procent af ingredienserne er økologiske?
Vi ligger på cirka 60 % økologi.
Hvem laver maden her i kantinen?

Elevmotivation og trivsel
• Faglig progression for alle elever
• Forældreinddragelse
• Åben og inkluderende kommunikation
• Fastholdelse og tiltrækning af elever
•

Det gør jeg – og kun mig. Maden er
hjemmelavet. Jeg laver alt det, som jeg
overhovedet kan nå, helt fra bunden.
Hvor får du inspirationen fra?
Det gør jeg fra diverse mad-nyhedsbreve, fra vores lokale leverandører, fra min
egen hverdag: youtube, fjernsyn, blade
… alle mulige steder.
Er der tider på året, hvor der sker
noget særligt i kantinen?
Ja – til de almindelige højtider – der
laver vi lidt sjov og ballade. Til jul var
der risengrøden med mandelgave. Til
halloween solgte vi ”flagermuservinger”
og ”heksebryg”. Til fastelavn og påske
kommer der også altid noget særligt.

Dagens ret kan f.eks. være:
Kyllingespyd med pastasalat
Fiskefrikadeller med hjemmelavet
remoulade
Grøntsagssuppe med ostebrød
Lasagne med råkost
Spicy wok med nudler
Pita med kebab og grønt
Tarteletter med høns i asparges

Du kan altid købe
Mælk
Smoothies
Foccacia
Hjemmelavede Sandwich

Skolefest 11/4
Bakkegårdsskolen bliver 50 år. Det fejrer vi i ugen op til påske.
I uge 15 arbejder hele skolen på tværs af klasserne.
Torsdag aften den 11/4 fra 17-20 holder vi skolefest
for skolens elever og forældre. Festen er kun for
elever og forældre, der går på skolen nu. Vi har
desværre ikke kapacitet til at invitere de mange
tusind mennesker, der engang var elever på skolen.
Skolen åbnede i skoleåret 1968-1969. Derfor bliver
temaet for ugen og for festen 1968.
Rikke – kantineleder Bakkegårdsskolen
6
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PETER VIUFF – HJEM TIL GÅRDEN
TEKST: INGE LYNGGAARD HANSEN FOTO: LOTTA LEMCHE/TV2

Hvis folk skal på Herrens mark,
så skal de have en præst med!
Vores egen præst Peter Viuff er i øjeblikket med i TV2 programmet ‘Hjem til gården’
men vi har stadig det her ”urbehov”, for
at have fællesskab og spejle os i andre.
Jeg har altid arbejdet med landbrug,
men har aldrig rigtigt dyrket konkurrencesport. Men var der et mesterskab
i fx at bruge et hakkejern, så ville jeg
være klar på at melde mig, og så kom
chancen for at afprøve mine ”landbrugs-skills” i dette program! Jeg har
boet i kollektiv i 15 år og det er lidt
det samme princip som i programmet
”Hjem til gården”.
Man skal leve sammen. Leve enkelt simple living. Det har jeg fået prøvet af
i alle henseender i dette program. Jeg
oplever, at lykken findes, hvor man
lever enkelt også helt uden forstyrrende
sociale medier.
Hvis man skal finde glæden, tror jeg, at
skal man finde tilbage til en lidt mere
enkelt dagligdag. Vi har fjernet os katastrofalt langt fra det enkle liv og det er
ærgerligt for glæden ligger i at have et
fællesskab med andre mennesker, hvor
man sammen arbejder mod fælles mål.
Det er i dette fællesskab - helt ”down to
earth” - at glæden opstår.

Peter Præst var ikke i tvivl, da han så
overskriften for et reality program på
TV2, hvor han kunne prøve sin bondegårdsdrøm af. Med sin baggrund og
opvækst på landet og med færdigheder
i både roehakning og smedearbejde,
så følte han sig godt rustet til at melde
sig til programmet.

fællesskabet som tidligere, men vi har
stadig behovet for spejling i andre.
Derfor vender vi os i dag mod de fællesskaber, vi finder i reality programmer. Vi
præster vil gerne møde folk, hvor de er,
så i disse år, hvor det er foran fjernsynet,
vi finder fællesskaberne, så må vi præster følge med tiden.

Peter, du meldte dig til et reality
program – hvorfor?
Tiden har vist, at de fleste af os ikke
længere deltager så aktivt i landsby

I min barndom spejlede vi os i hinanden
hjemme i landsbyen. Den sociale kontrol, hvor man har styr på hinanden
findes på godt og ondt ikke længere,

8
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Havde de andre indstilling som du?
Mange af deltagerne havde aldrig været
i en landbrugssammenhæng før. Hvor
man arbejder med jorden og med de
opgaver, der skal løses på en gård. Der
skete meget med deltagerne undervejs.
De blev langsomt forvandlet til bønder,
- glæden ved det lidt vi havde og de
produkter, vi frembragte, - den opstod
undervejs.
Tror du deltagerne har ændret sig
efter programmet?
Vi fik på et tidspunkt en masse lækker
mad og en selvom vi alle spiste med stor
lyst, så var vi alligevel næste dag glade
for vores byggrød. Jeg tror, alle der har
været med, har i baghovedet, at der
er mange ting, der kan ændres, når de
kommer hjem.

Hvor lang tid varede programmet?
Alle skulle forpligte sig til at kunne være
på gården i 6 uger. Vi skrev kontrakt på
det.
Har du været bange for, hvordan du
bliver klippet i programmet?
Nej det har jeg ikke. Det er et ordentligt
familieprogram. Det jeg har set, viser
langt hen af vejen meget godt, hvordan
det var at være på gården. Det daglige
arbejde var dog langt hårdere i virkeligheden, end det ses i programmet. Jeg
arbejdede fra solen stod op, når hanen
galede, til solen gik ned. I programmet
er der fokus på konflikterne, men dem
var der virkeligheden meget få af, langt
det meste af tiden knoklede vi hårdt.

Jeg tabte 11 kg, - hårdt arbejde, grøntsagsmos og byggrød er en god slankekur. Vi sov i halm om natten. De fysiske
og psykiske udfordringer var kæmpe
store, men det opleves ikke, når man ser
programmet.
Det hårde arbejde og den sparsomme
mad, skærpede dog konflikterne. Der
sker noget med folk, når de udmattes.
Hovedpræmien var 500.000 kr., men det
vigtigste var efterhånden faktisk slet ikke
pengene. Pengene glemte man alt om
undervejs. Man ville selvfølgelig gerne
vinde, men det at blive på gården, vinde
dagligdagen, overleve simpelthen fra
uge til uge, blev det centrale.

Var det alles kamp mod alle?
Man hjalp hinanden, allierede sig også
med hinanden, men vi kunne kun stole
på hinanden til en vis grad. Jeg forsøgte
at holde mig nogenlunde neutral, men
det var svært at lade helt være med at
involvere sig i det taktiske. Så kan man
som præst gå ind og være sjælesørger,
men selv det er svært, for man bliver
efterhånden involveret i selve spillet.
Langsomt blev det virkelighed, at vi
befandt os i et spil, hvor der til sidst
skulle findes en vinder.
Ville du gøre det igen?
Jeg tror, det var en engangsforestilling,
som nu er afprøvet for mit vedkommende. For mig var det sjovt, at det handlede om det gammeldags landbrug og det
var dét, der gjorde, at jeg deltog.

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19

Køreskolen
thomas-dall.dk
- Vejen til et sikkert kørekort
Køreskolen i Trige. Undervisningen foregår i Fællesrådets lokaler,
Trige Centervej 75. mandag kl. 17.00-20.00.
Se næste holstart i Trige på thomas-dall.dk/holdstart/
Spørgsmål? SMS / ring til os på tlf. 21181042 (bedst aften).
På gensyn! Køreskolen i Tilst, Trige & omegn
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FUGLSANGGAARD FESTUDLEJNING

FASTELAVN

TEKST OG FOTO: KAMAL AHMANE

Fuglsanggaard festudlejning
Høj kvalitet og god kundeservice er i centrum

Det er værd at understrege, at Ann har
bidraget til diverse store arrangementer,
som for eksempel det tilbagevendende
Classic Race Aarhus med ca. 2000
deltagende gæster. Dette skal også
gentages i år. Selvom arrangementet
starter med Store Bededag den 17. maj
- som er jo en af de helt store konfirmationsdage hvor der er ekstra travlt - så
har Ann allerede fundet ud af hvordan
det hele skal koordineres og hænge
sammen.
Ann er meget glad for de positive og
opmuntrende tilbagemeldinger fra
kunderne og samarbejdspartnerne.
Alle påskønner hendes gode smag for
kvaliteten og æstetikken. ”Kunden
og kundens ønsker er den allerførste
prioritet. Flot design i service er i mine
øjne grundlaget for at det bliver en flot
servering.”

Ann Fuglsang Kristensen fra Hæstvej 11
ved Todbjerg, har for 25 år siden haft en
forretning i Randers, hvor hun – udover
at handle med brugskunst og diverse
gaveartikler – beskæftigede sig med
udlejning af duge, servietter og lys. Det
var netop denne sidstnævnte aktivitet,
som inspirerede hende og efterfølgende
banede vejen for hendes nuværende
forretning - Fuglsanggaard Festudlejning – som hun har drevet på hjemmeadressen siden 2011.

Kunden er i centrum
Ann Fulgsang bestræber sig hele tiden
efter at yde den bedste service med høj
kvalitet, men stadigvæk til en fornuftig
pris. Hun har opbygget et tæt og godt
samarbejdsnetværk, som hun benytter
sig af. Hun hjælper også andre sam
arbejdspartnere, når opgaverne kræver
det.

Fastelavn i
Forsamlingshuset
Søndag den 3. marts holdt Trige Sognegård og Forsamlingshuset igen i år
Fastelavnsfest for byens børn.
Arrangementet startede med fastelavnsgudstjeneste i kirken, hvorefter
forsamlingshuset åbnede døren til
tøndeslagning for børnene. Ca. 50
glade og udklædte børn samt forældre
delte nogle hyggelige timer i forsamlingshuset, hvor børnene fik slikpose,
fastelavnsboller og sodavand og det var
muligt at købe pølser, sodavand,
kaffe og kage. Der var fastelavnsris til
de bedst udklædte i de tre forskellige
alderskategorier.
Vi takker alle for et hyggeligt samvær og
et sender stort tak til Daglig Brugsen for
sponsering af slik og frugt.

Fulgsanggaard Festudlejning, som har
flere års erfaring på området, kan uden
tvivl være behjælpelig med din næste
lille eller store fest: studentergilde, konfirmationsfest, barnedåb, fødselsdag,
jubilæum, bryllup, reception, produktlancering eller julefrokost.
”Ja, det skal være nemt at holde fest”
siger Ann Fulsang Kristensen med et
smil på læben.

Som ung, solgte Ann sin første forretning i Randers og besluttede sig at
drage ud i verden som backpacker.
Det blev til en rejse til Indien og Nepal.
Her har hun blandt andet vandret i
Himalaya bjergene.
”Jeg tænkte meget over, hvad jeg skulle
lave, når jeg vendte hjem til Danmark.
Jeg synes, at det er hyggeligt og sjovt
at hjælpe kunderne og tale med dem,
når de kommer for at leje duge til deres
fester”, fortæller Ann og tilføjer, at det
også var denne idé, som lå og spirede i
hendes hoved, imens hun nød de skønneste naturoplevelser i disse lande.
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TEKST: HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Trige Centervej 26
kld.

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

Aktiviteterne i Helhedsplanen er for hele Trige og omegn

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

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

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

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

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

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

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

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

Helhedsplanens kontor holder til på: Trige Centervej 26 kld.

Har du udfordringer med at forstå din
Computer?
Har du brug for vejledning/undervisning i de grundlæggende funktioner; skriveprogrammer, billeder, kalender eller
andet. Nu har du muligheden for at få styr på det! Der er stadig ledige pladser på voksen It-holdet i Oasen, hver torsdag
kl. 9-11 i Oasen, Trige Centervej 26A. Du tager bare din computer under armen og møder op! Alle er velkommen.
Hilsen den Sociale vicevært og Helhedsplanen, Thomas, 50 33 17 07
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Borgerservice
kommer til Trige
Hver anden torsdag
i ulige uger
kl. 14.00 – 16.00 i
Beboerhuset Oasen,
Trige Centervej 26A,
8380 Trige

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

Studiecafé

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

Er du interesseret eller har spørgsmål så kontakt Mads Hjortnæs / hjma@aarhus.dk / 41 85 64 62
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Lommepengejob

Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN HVER ONSDAG KL. 16-18

Lidt Lommepenge ? ja, tak!

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.

Umiddelbart lyder det ikke af meget med 2 timers arbejde om ugen.
Men for de fire unge, som pr. midt november startede i Lommepengejob
er det lige tilpas. Med lange skoledage og fritidsinteresser er det nok.
”Der skal jo også være tid til at sidde lidt derhjemme, uden at man skal
en hel masse”.

Flere frivillige til LEKTIECAFEEN

Trige Helhedsplan financierer ”lønnen” til de unge der tager imod tilbuddet om et lommepengejob. Man skal, for at få et Lommepengejob være
mellem 13-16 år. Man får ikke løn, men får 500 kr. på et gavekort når
man har haft 20 timer. Man må have 2 timer om ugen.

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.

Med et lommepengejob har den unge mulighed for at erhverve sig
erfaring med arbejdslivet. At få et indblik i de processer der er på en
arbejdsplads.
Natascha fra Trige Centervej er i Lommepengejob i vuggestuen Tumle
højen. Hun fortæller:
”Sjovt at møde nye mennesker. Det er både hyggeligt og sjovt. Jeg er
rigtig glad for jobbet. Tiden går hurtigt, nu er der kun 8 uger til jeg får
gavekort. Det er spændende at se og opleve nye ting man ikke er vant til.
Børn er jo meget imødekommende, for det meste. Man får mange sjove
oplevelser. Blandt andet var der en lille dreng der kastede op på gulvtæppet og en pige der spurgte mig, om jeg kunne tage mine tænder ud.
Sjovt at være sammen med nogle børn. Hvis nogen fik tilbudt et Lommepengejob, så skal de bare tage imod det. Man lærer af sine fejl……”
I dag er der unge i Lommepengejob hos Rema1000, Dagli’ Brugsen,
Trige Auto og Diesel og vuggestuen, Tumlehøjen. De udtrykker alle stor
tilfredshed med de unge.
Andreas fra Trige Parkvej er i Lommepengejob hos Rema1000.
Han fortæller:
”Er meget glad for mit lommepengejob. Fedt at komme ud og være
social. Fedt at samarbejde med nye mennesker. Er blevet super godt
modtaget. Hvis der er noget man ikke kan, så kan man altid få hjælp
af nogle af de andre. Man kan også tale om ting, måske problemer,
som ikke har noget med job at gøre. Det er rart”.
Målet for Helhedsplanen er at de unge får smag for de gode vel/
selvtjente lommepenge og går ud og finder et rigtigt fritidsjob.
Med erfaringen fra Lommepengejobbet skal det nok lykkes.
Ghawiya fra Trige Centervej er i Lommepengejob i Dagli’ Brugsen.
Hun fortæller:
”Jeg kan lide mit Lommepengejob fordi jeg får smagsprøve af hvordan
det er at have et rigtigt arbejde. Jeg synes dog også, at der er lidt langt
imellem at få et gavekort”.
Anders fra Trige Parkvej er i Lommepengejob hos Trige Auto og Diesel.
Han fortæller:
”Jeg elsker mit Lommepengejob fordi jeg elsker at og gøre rent ovre
ved Lars (Trige Auto) men er måske lidt langt mellem at man kan få et
gavekort”.
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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

Er du mellem 13-16 år og har lyst til et
Lommepengejob 2 timer om ugen skal
du henvende dig til den Sociale vicevært, Thomas.
Du kan blive skrevet op på en vente
liste og så kontakter jeg dig, når der er
et job.
Social vicevært, Thomas,
thomastrigeparken@gmail.com
eller telefon 50 33 17 07

Lektier for skolebørn
hver onsdag kl. 16-18

Forårsnyt afd. 20
Så er vi kommet godt ind i det nye år, og det betyder nye
udfordringer for mange. Efterhånden er blok 1 fyldt op,
og i blok 2 er mange rykket tilbage i deres oprindelige
lejligheder. Det skal dog bemærkes, at der resterer små
reparationer, som vil blive udbedret hurtigst muligt. De
flest adspurgte er meget tilfredse med at være tilbage i
gamle rammer. Rummene er byttet rundt i 3 værelses
lejlighederne, og det betyder, at man skal nytænke, når
der indrettes. Det er stadigvæk meget spændende at
følge på nært hold. Alle som har interesse i Trige området,
bør tage sig tid til en gåtur op i Trigeparken. Det er lidt
vanskeligt at navigere rundt heroppe, men der er sat skilte
op, hvor man må færdes.
Afd. 20’s udearealer står også foran store forandringer.
Der er lavet plan-tegninger for hele Trigeparken, hvor
der vil ske ændringer i forhold til gang og cykelstier. Der
vil blive omplacering og udvidelse af belysning, ligesom
opholdsarealer gøres mere attraktive. Dog vil de største
forandringer ske i afd. 20, idet hele området skal gen
etableres. Det gamle fritidshjem bliver revet ned, og
tanken med dette område er, at der kommer frugttræer.
Senest er der blevet tyndet rigtig meget ud i bevoksningen
ved stamvejen til Trige Parkvej, og det har givet et bedre
udsyn for bilister og gående.

Den første nedrivning af i alt 3 opgange TP 17 er overstået, som det ses på billede her i bladet. Det var med en
klump i halsen på de beboere, som gennem rigtig mange
år har boet der. Men der spores alligevel optimisme hos
dem, der nu skal i en ny og anderledes lejlighed. Det lover
godt.

Fra venstre: Ringgårdens direktør Palle Jørgensen, rådmand
Kristian Würtz, stabsmedarbejder Henriette Rasmussen og
formand for afd. 20’s bestyrelse, Teddy Weinreich.
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BEVÆG DIG GLAD

MØDESTEDET

TEDETSEDØM
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.
Udover spændende oplæg, er Helhedsplanen og Borgerservice også tilstede
hver gang, hvis du har brug for en snak eller hjælp til et eller andet.

redyb tedetsedøM )enskov dem egløfi nrøb( enmoklev re ELLA go sitarg re tedetsedøM
.egSå
gyhkom
go kanog
s fatag
ressagerne
m go egdin
ak donabo
g ,effakmed!
åp gnag revh
,gnag revh edetslitMødestedet
åsgo ecivresregforegår
roB go nentorsdage
alpsdehleHireulige
,gælpuger
o ednednæps revodU
kl.
14.00
–
16.00
i
Oasen.
.tedna relle te lit plæjh relle kans ne rof gurb rah ud sivh

BEVÆG DIG GLAD 🤸🤸♀️😊😊
 Har dit barn brug for mere og sjov bevægelse i hverdagen?
 Har dit barn brug for en sundere vægt?
 Har dit barn lyst til at være med i et fællesskab på et hold?


SÅ er ”BEVÆG DIG GLAD” holdet noget for dit barn!

 Helhedsplanen i Trige, Århus Kommune/Sundhed og Trivsel og VIADEM tilbyder nu et nyt bevægelsestilbud til børn i alderen 6-8 år.
 På holdet har vi fokus på glæden ved at bevæge sig på en sjov og legende måde.
 Vores formål er således, at vise børn, at det kan og skal være sjovt at bevæge sig.

Torsdag d. 11/4:

ne25/4:
saO
Torsdag.d.
Torsdag d. 9/5:

Peter Præst
dem kommer
oban nog
id fortæller
enreg gom
atpåsken
go moogk dens
åS betydning

i 00Banko
.61 – med
00.4hygge
1 .lk og
regsmå
u epræmier
gilu i egadsrot rågerof tedetsedøM

 Holdet kommer til at ligge hver mandag kl. 15.00 – 16.30 og foregår i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen.
 Der er løbende tilmelding til holdet og tilbuddet er gratis.

Kaffemik med Det Grønlandske Hus, herudover foto konkurrence.
elatsmed,
råtynvigostemmer
egakesnosarfrem
k dem
rukvinder
sråtyNog:1/3 .d gadsroT
Tag dine to bedste billeder
til en
en fotograf vil give billederne en kommentar med på vejen.

Du kan tilmelde dit barn ved at kontakte:

Haveforeningen kommer og giver gode tips.

Vi glæder os til at se dit barn 👍👍

gat åS .retetivitka evitaerk erdna go edjebradnåh tgilleksrof dem gad vitaerK :1/71 .d gadsroT
.g23/5:
ninget	
go pPilant
lkripiakrukker
p lit jergog
go vindueskarme.
reniksamys ot rah iV .dem tedna relle jøtelkæh ,jøtekkirts
Torsdag d.
esnad eksdnalnørg esnad iv laks ås go suH eksdnalnørG teD dem kimeffaK :2/1 .d gadsroT
Torsdag d. 6/6:

Sund hverdag. Hvordan kan med små tricks, holde sig sund i hverdagen?

Torsdag d. 20/6:

Banko med hygge og små præmier. God
nezsommerferie
tiruoM ettiGtil/valle
snaD :3/41 .d gadsroT

.åp tah vojs ne enreg gaT .gningalsednøt dem nvaletsaF :2/82 .d gadsroT

 Sundhedsplejerske Susanne Hede / suhe@aarhus.dk / 51575157
 Familie-og trivselsmedarbejder Mette Jørgensen / mettetrigeparken@gmail.com / 28894389

,QVWUXNW¡UHUQH på BEVÆG DIG GLAD holdet 
Anna Gejl og Thea Yde, VIADEM / Mette Jørgensen, Familie og Trivselsmedarbejder

Der kan ske ændringer
.nenalpsidprogrammet
ehleH soh lit gid edlem ta dev gatleD .ecnerruknokegaK :3/82 .d gadsroT

gnkan
indydu
tebkontakte
sned go nHelhedsplanen/
eksåp mo rellætrof go remmok tsærP reteP :4/11 .d gadsroT
Har du spørgsmål
Mette Jørgensen: mettetrigeparken@gmail.com / mobil: 52 69 86 32
reimærp åms go eggyh dem oknaB :4/52 .d gadsroT

ot enid gaT .ecnerruknok otof revodureh ,suH eksdnalnørG teD dem kimeffaK :5/9 .d gadsroT
ne enredellib evig liv fargotof ne go reTrige
dniv ne lit Parkvej
merf so remmeer
ts iv kommet
,dem redellib etsdeb
frem i lyset .nejev åp dem ratnemmok
.spit edog revig go remmok negninerofevaHEfter
.em
kseudniv go rened
kksukæring
rk i tnafalbeplantningen
P :5/32 .d gaerdsder
roTnu
enragennemgribende
indkig til Trige Parkvej bebyggelsen.

ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

Lige nu er det en byggeplads, men når renoveringen er færdig kan

Østermøllevej 3
8380 Trige

?negadrevh i dnus gis edloh ,skcirt åms dem nak nadrovH .gadrevh dnuS :6/6 .d gadsroT
ella lit eirefremmos doG .rdet
eimnye
ærlook
p åm
s goblive
eggsynligt
yh defra
mRandersvej.
oknaB :6/02 .d gadsroT
rigtig

temmargorp i regnirdnæ eks nak reD
23 68 96 25 :libom / moc.liamg@nekrapegirtettem :nesnegrøJ etteM /nenalpsdehleH etkatnok ud nak låmsgrøps ud raH
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ERIK KOLD JENSEN A/S

Telefon. 20 48 25 07
Mail. erik.kold@erikkold.dk
www.erikkold.dk

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

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

BILLARD

Trigeparken

Billard

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

Sæsonen er ved at være ovre. Vi mangler kun få kampe og det
er meget enkelt, hverken A- eller D holdet kan nå at komme i
præmierækken.

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

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

Trige Parkvej 27 st. mf.
Trige Parkvej 5, 1. th.
Trige Parkvej 21, st. th.
Trige Parkvej 33, 2. tv.
TP 31, st. tv.

afd20@bf-ringgaarden.dk
bodilanielsen@gmail.com
anniesvejgaard@gmail.com
anita53787817@gmail.com
mariesara98@yahoo.dk

86 23 03 69 / 31 15 34 50
86 23 06 05 / 40 85 50 79
86 23 02 31 / 27 57 08 46
53 78 78 17
26 77 58 59

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Parkvej 27, kælderen.
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 26, KLD.
Mads Hjortnæs, Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder
Thomas Holleufer, Social vicevært		
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
Helle Jørgensen, Boligsocial leder		

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

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

Efter at vi den forgående sæson blev nr. 1 i hver række, har vi
mødt ekstra hård modstand (hvem vil ikke slå det bedste hold) .
Her ses stillingen inden de sidste 2-3 kampe :
A rækken

Antal
Point

D rækken

Antal
Point

GBC

63

Statsbo 1

72

Engparken

62

Statsbo 2

63

Langkærparken

59

Engparken 2

62

Trige BK

48

BK22

58

Galten

43

Enparken 1

46

BK22

31

Grøfthøj

42

Trige BK

39

Langkærparken

18

Tousparken

0

Stillingen i Mafialigaen er som man kan se, meget lige inden de sidste to kampe og det skyldes at der spilles rigtig
mange lige kampe, men det har også gjort, at spændingen er bevaret til den sidste kamp.

Klubber og aktiviteter
21 53 04 89

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
52 69 86 32

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

BILLARD
Frank Richard Hansen

21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen

21 52 23 90

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

MADSKOLEN / FRITIDSPAS
Hacer Özcelik 
41 85 52 40

27 48 99 66

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

52 69 86 32

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
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WWW.TRIGE.DK

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TEKST: TRIGE – ØLSTED FÆLLESRÅD FORRETNINGSUDVALGET

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde
i Trige Forsamlingshus
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til
godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalget

På valg er:
Peter Koberg og Thorsten Ericson
Valg af suppleant
Valg af revisorer på valg er – Jørgen
Johnsen.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på mødet
skal være formanden i hænde senest
tirsdag den 7. maj 2019 på adressen
Steen Edeling, Bærmosevej 1, 8380 Trige
eller mail: edeling@webspeed.dk.

Husk hvert medlem af Fællesrådet har
2 repræsentanter i Repræsentantskabet,
gør brug af det.
Af hensyn til traktement skal der ske
tilmelding senest 15. maj 2019 til Steen
Edeling mail: edeling@webspeed.dk
Regnskab kan rekvireres efter 1. maj
2019 hos: hennyhansen39@gmail.com.
På gensyn!

Triges nye bypark
Hvad skal stedet hedde, og hvad skal det bruges til?
Søndag den 28. April fra kl. 10.00 til
14.00 åbnes området overfor Dagli’Brugsen og ved siden af plejehjemmet ”officielt” med en Trigedag.
Navneafstemning
Frem til 22. April kører der en navneafstemning forskellige steder i byen.
Navnene er foreslået af dine naboer på
et tidligere møde, og de står opført i det
grønne felt på skiltet på Smedebroen.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk
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Der er en postkasse monteret ved skiltet,
og der står en postkasse i indgangen
på lokalcenteret, samt en i REMA1000.
Derudover er der oprettet en afstemning
på Facebook i gruppen 8380 Trige, også
hos KFUM Spejderne vil der blive stemt.
Navneafstemningen løber fra nu til og
med d. 22.04., hvorefter postkasserne
og skiltet på det grønne område vil blive
fjernet. Postkasserne vil herefter blive
gennemgået af navnerådet, som består
af fem personer fra forskellige for-

eninger og sammenslutninger. Navnet
vil blive offentliggjort på Trigedagen
28. April.
Trigedagen
Trigedagen vil dels danne ramme for at
de indkøbte borde-bænkesæt stilles ud
på det grønne område til glæde for alle
beboere, og dels danne ramme om en
række aktiviteter, hvor alle i Trige ind
bydes til at deltage i en hyggelig dag.
Aktiviteterne er ved at blive planlagt, og
det kommer til at summe af liv. Bl.a. vil
Iværksætterunge fra Bakkegårdsskolen
bygge en ’tæt-på-jorden’ tarzanbane,
som vil kunne bruges af både små og
store også efter denne dag, KFUM Spejderne vil bygge en ny indgangsportal til
det grønne område af rafter samt stå for
bål, hvor der kan laves snobrød og popcorn, Mænds Mødesteder vil grille pølser
sponseret af Frivilligkonsulent Marianne
Keiser, og Simon Nørgaard er vært for
nogle sjove lege for børn og voksne fra
kl. 10.00 til 11.00.

Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Har DU også lyst til at bidrage med
en aktivitet eller engagere dig på
anden vis i Trigedagen, så kontakt
Marianne Keiser på mak@aarhus.dk
eller 24 78 29 10, eller Sara på
sakruc@aarhus.dk eller 41 84 86 95.
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Vi glæder os til at se jer til
sommergymnastik!
Pilates kl. 17:30-18:30
Trige Søndergård, salen
v/ Lucy Moli
Tilmelding på
www.st70.dk/Voksne

STEP ØVET kl. 17:00 - 18:00
Trige Søndergård, salen v/Helle
Holdet er for den øvede stepper som
har lyst til udfordringer. Masser af
drejninger, avancerede trin, halve
takter, masser af kalorieforbrænding
til go tempo fyldt musik. Det bliver
FEDT. Alt i alt 9 x med start fra d. 1/4
-19 t.o.m 17/6-19. Eksklusiv mandag
d. 3/6-19.
Starter mandag 1.april 2019 i Trige
STRAM OP kl. 18:00 - 19:00
Trige Søndergård, salen v/Helle
Til Stram op udfordrer vi ALLE kroppens muskler. Timen er bygget op
omkring styrkeøvelser med mange
gentagelser. Du træner din muskeludholdenhed og forbedre dermed din
forbrænding. Vi arbejder med håndvægte, bodybars elastikker og egen
kropsvægt. Vi kommer hele kroppen
igennem hver gang. Teknikken vil
blive grundig forklaret i alle øvelser.
Vil du blot bibeholde din styrke eller
kunne der gøres lidt inden bikinisæsonen, så ses vi måske :-)
Alt i alt 9 x med start fra d. 1/4 -19
t.o.m 17/6-19. Eksklusiv mandag d.
3/6-19.
Starter mandag 1.april 2019 i Trige

Pilates er en kombination af styrketræning og strækøvelser, som koordineres med vejrtrækningen. Øvelserne
tager udgangspunkt i kroppens
center (de dybe mave- og rygmuskler).Pilates bruges til alle målgrupper,
både som træning og genoptræning.
Det er en velegnet træningsform til
alle uanset alder og køn. balance og
stræk.. Medbring håndklæde, lille
pude og overtrækstøj.
Starter tirsdag den 2. april 2019
Piloxing for alle kl. 18:30- 19:30
Trige Søndergård, salen
v/ Lucy Moli
Piloxing er en spændende træningsform, hvor boksning og pilates mixes
til en serie af trin, slag og spark.
Hovedfokus er intens kredsløbstræning, der er med til at forbedre din
kondition og øge din forbrænding.
Alle kan være med i Piloxing. Det er
en sjov, fedtforbrænding træning
som giver sved på panden og smil på
læber med dejligt musik.
Vi ses i Piloxing time som unge som
ældre.
Starter tirsdag den 2. april 2019

Se vores træningstider
og bookning på
www.ST70.dk
- gymnastik
Nåede du ikke at være med ved
holdets start, så mød op og snak med
instruktøren for holdet – husk hvis du
møder op at tage træningstøjet med,
så du har mulighed for træning.

Pilates flow for øvet
Kl. 19.30 – 21.00
Bjørnshøjcentret, Tårnet
v/ Lucy Moli
Pilates flow er til dig der har dyrket
Pilates for begynder og er fortrolig
med basis øvelser. Pilates er en
kombination af styrketræning og
strækøvelser, som koordineres med
vejrtrækningen. Øvelserne tager udgangspunkt i kroppens center
(de dybe mave- og rygmuskler.
Du vil derfor blive udfordret på din
udholdenhed. En række faste grundprincipper og en særligvejrtrækning
danner grundlaget for en sikker,
effektiv og fokuseret træning.
Starter tirsdag den 2. april 2019
STEP BASIS & STYRKE
kl. 18:30- 19:30
Trige Søndergård, salen v/ Olga
30 min power/begynder step med
lette trin, ingen drejninger og masser
af gentagelser. Her får du helt sikkert
pulsen op. Alle kan være med, både
begyndere og fortsættere. Timen afsluttes med 30 min træning på gulv,
hvor vi laver øvelser for hele kroppen.
Starter tirsdag den 2. april 2019
INDOOR CYCLING/ Spinning
kl. 18:30- 19:30
Trige Søndergård, salen v/ Olga
Spinning foregår på en moderne
udgave af en motionscykel. Cyklen
indstilles, så den passer præcis til dig,
og en instruktør guider dig og resten
af dit spinninghold over fiktive bjergpas, gennem hurtige spurter og lange
nedkørsler. Træningen bliver ledsaget
af motiverende musik med gode rytmer og ansporende kommandoer fra
instruktøren, der leger dig gennem
de sveddryppende minutter på cyklen
Starter onsdag den 3. april 2019
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LISBJERG-TRIGE-SPØRRING DAGTILBUD

LISBJERG-TRIGE-SPØRRING DAGTILBUD

TEKST OG FOTO: CHRISTIAN KAMP CHRISTIANSEN, PÆDAGOGISK LEDER I IDRÆTSINSTITUTIONEN TUMLEHØJEN

Tumlehøjen bliver større…
i en overgang

Lisbjerg Dagtilbud og Trige-Spørring Dagtilbud
fusionerede 1. marts

Det, at Trige som by har vokseværk,
betyder også, at vi som institutioner
i byen vokser.

Det er vigtigt for os at fremhæve, at der
umiddelbart ikke sker de store praktiske
omvæltninger for jer forældre. Her efter
1. marts skal I stadig aflevere jeres børn
i samme institutioner som hidtil – og
til de samme kendte voksne. Desuden
følger vi fortsat samme plan for feriepasning, forældreråds-møder og lignende.
Det regner vi med at gøre i hvert fald i
resten af 2019.

Det mærker vi i Tumlehøjen, hvor vi
netop har haft flyttedag for vores
storebørnsgruppe (de ældste børne
havebørn).
God oplevelse for børn,
medarbejdere og forældre
Efter, at vi gennem længere tid har
benyttet SFO-lokalerne på Bjørnshøj som
en form for satellit-institution, flyttede

vi mandag 4. marts ind i institutionen
Bakketoppen.
Det er den røde bygning lige oventil
Bakkegårdsskolen, i et smørhul mellem
skole, stier og boldbaner. I et godt samspil med skole og SFO har vi overtaget
Bakketoppen efter SFO’en, der er flyttet
til andre lokaler på skolen.
Fra torsdag 7. marts og frem går vores
storebørnsgruppe op til Bakketoppen
hver dag. Vi har lagt vægt på at beholde
børnene fra Trige i Trige. Derfor har vi

valgt, at vores storebørnsgruppe midlertidigt bliver til en udflyttergruppe, der
går fra institutionen (Tumlehøjens hus
på Smedebroen) hver dag kl. 8.30 og
kommer tilbage til kl. 15.00.
Det har været en rigtig god oplevelse
for børnene, personalet og forældrene, der oplever, at børnene virkelig har
rykket sig og nyder kun at være de store
sammen.
Som det er nu, så fortsætter storebørnsgruppen i Bakketoppen året ud. Hvad
der så skal ske næste år, er ikke besluttet
endnu. Men i det hele taget er forløbet
et godt eksempel på, hvordan vores
omstillingsparate medarbejdere knokler
for at sikre børnene den bedst mulige
hverdag, når de er hos os.
Det er samtidig et godt eksempel på,
hvordan vi lokalt samarbejder for at
finde de bedst mulige løsninger for
børnene.
Med tiden er det planen, at Bakketoppen skal blive en selvstændig daginstitution, med egen ledelse, egne indskrevne
børn osv.

Nu er det helt officielt. Fusionen mellem Lisbjerg Dagtilbud og Idrætsdagtilbuddet
Trige-Spørring trådte officielt i kraft fredag 1. marts. For jer forældre fortsætter meget
som hidtil.

Nyt navn
En af de første praktiske ændringer er,
at vi får et nyt navn.
Vores dagtilbud har fra 1. marts heddet
Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud. Det
skal vi stadig lige øve os på at sige.
Derudover bliver der en periode, hvor
vi kører med en overgangsbestyrelse,
et midlertidigt MED-udvalg (medarbejderrepræsentanter), og vi arbejder på
at flette ledelse og medarbejdergrupper
sammen i flere sammenhænge. Vi skal
også i gang med at opdatere oplysninger på vores hjemmesider, i vores
velkomstmateriale med mere.

Et nyt fælles ”vi”
Så vi har en spændende og travl tid
foran os, men vi er ved godt mod.

Vi er lykkedes i kraft af et godt sam
arbejde med forældrene og ved at
værne om et stærkt lokalt samarbejde.

Allerede i slutningen af 2018, da fusionen var en mulighed, begyndte vi at
arbejde sammen med Lisbjerg Dagtilbud
for at sikre, at fusionen sker på den
bedst mulige, ordentlige og fremadskuende måde for børn, forældre og
medarbejdere.

De værdier har også fyldt meget i og
omkring Lisbjerg. Derfor er der så
mange gode ting at bygge videre på,
når vi skal til at flette vores dagtilbud,
vores værdier og vores indsatsområder
sammen.

Noget af det, vi er lykkedes særligt godt
med her i dagtilbuddet, er fokus på
børnenes sprog, deres motorik og bevægelse som afgørende dele af børnenes
fundament. Et fundament, der skal udvikle børnene til glade, sunde, selvtillidsfulde, livsduelige og kreative børn, der
undrer sig, der deltager i og inkluderer
hinanden i fællesskaber, der har værktøjer til at sige til og fra, og som møder
andre med respekt, hensynsfuldhed og
rummelighed.

Jeg er rigtig glad for, at jeg sammen
med forældre, medarbejdere og lederteamet skal være med til at fusionere
dagtilbuddene.
Vores tætte samspil gennem de seneste
måneder vidner om en god grobund for
vores videre samarbejde. Der åbner sig
nogle nye muligheder, som jeg håber,
at forældre og medarbejdere engagerer
sig i, så vi får flettet det bedste fra de to
dagtilbud sammen til et nyt fælles ”Vi”.

Men lige nu er den en del af Tumle
højen, og det er vi meget glade for!
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ST70 BESTYRELSE

ST70 bestyrelse
HOVEDBESTYRELSE
Søren Kopp Vester, kasserer

SOLGT - OVERTAGET FRA ANDEN MÆGLER
40 87 11 22

Lergravvænget 19, 8380 Trige

sorenkopp@hotmail.comLykke

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

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

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

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

HÅNDBOLD
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

Villa, 1 fam.

Trige Møllevej 228
Forenden af lukket villavej ligger denne skønne villa med lukket have direkte ud stisystem og grønt område. Man ankommer via flisebelagt indkørsel
til stor carport med tilhørende redskabskur. Villaen byder indenfor i præsentabel entré med videre adgang til stor fordelingsgang hvorfra der er adgang til 3 gode værelser, badeværelse fra 2015 med flotte mørke 30x60
klinker, hvide elementer, bruseniche og badekar. Desuden godt bryggers
med masser af skabsplads og udgang. Huset rummer stort køkken-alrum
med god spiseplads i delvis åben forbindelse med stuen.

Bolig m2:
210 Grund m2:
Stue/vær:
2/5 Carport m2:
Byggeår:
1980
Sag:
03020170160 Energi:

TRIGE – GRUNDFØR
Tlf. 86 23 16 93
Tlf. 86 98 85 55
www.jeni-el.dk

922
31
B

Trige

Trige

danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde denne flotte arkitekttegnet
villa til salg. Man ankommer til præsentabel indkørsel med dobbelt carport
med indbygget skur. I bydes velkommen indenfor i entré, hvor der er adgang til praktisk bryggers med vaskefaciliter og god skabsplads. Herfra videre adgang til husets samlingspunkt det store køkken-alrum, hvor der er
store vinduespartier og udgang ud til terrassen samt højt til loftet i den
ene del, hvor der også er ovenlysvinduer. Køkkenet holdt i en moderne stil
med hvide grebsfrie elementer fra HTH med god skuffe- og bordplads.

danbolig Tilst har hermed fornøjelse af at kunne udbyde denne charmerende villa i den livlige landsby Spørring nord for Aarhus. Spørring er mindre by
med ca. 1000 indbyggere, herfra er der ca 18 km. til Aarhus og 21 km. til
Randers, 10 min. kørsel til motorvej. Der er tæt afstand til børnefælleshus
med vuggestue, dagpleje og SFO i én og samme bygning. Byen har sin
egen Facebookside hvor fællesarrangementer som spisning, gåture, sankt
hans m.m. arrangeres.

Bolig m2:
158
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2005
Sag:
03020170197

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

Bolig m2:
179 Grund m2:
Stue/vær:
1/4 Carport m2:
Byggeår: 1863/1979
Sag:
03020180118 Energi:

540
29
D

Trige

Rækkehus

Vestermøllevej 6
danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at byde velkommen i dette dejlige og
indflytningsklare rækkehus med ejerlejlighedsstatus. Rækkehuset, som er
opført i 2005 er beliggende i skønne omgivelser, hvor boligen er beliggende
som en enderække og ud mod det grønne område og legeplads. Boligen er
særdeles velindrettet og man bliver budt velkommen i entréen, hvorfra
man går videre ind i den store opholdsstue. I stuen er der store vinduespartier og udgang til den vestvendte terrasse, der er ligeledes flotte lyse parketgulve og i åben forbindelse med køkkenet.

Bolig m2:
106
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2005
Sag:
03020180147 Energi:
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Dit lokale mæglerteam.
gymnastik@st70.dk

Sæt ikke din bolig til salg før du snakket med os!
Vi tilbyder "solgt eller gratis" og har stor efterspørgsel efter boliger i Trige.
Ring allerede i dag på 86245100 og hør nærmere.

Gartnerparken 8, 8380 Trige

Flot istandsat villa med børnevenlig
beliggenhed.

Storvilla moderniseret fra A-Z.
Villa, 1 fam.

Trige Møllevej 114

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation

danbolig Tilst har endnu en gang fornøjelsen af og udbyde en solid 1 plans
villa i Trige. Beliggende på lukket vænge i et område med blandede beboere, herunder flere børnefamilier findes denne moderniserede villa. Boligen
har det seneste år gennemgået en gennemgribende modernisering hvor
det i grove træk kun er gulv, vægge og tag som er oprindelige nu. Ved renovering er taget renset og malet, hvorfor det fremstår som et nyt. Velkommen indenfor: Som køber får man 2 gode badeværelser, 5 værelser,
stor stue i forbindelse med køkken/alrum, forgang og baggang.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

2.650.000
2.577

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:
Bolig m2:

135.000
11.371/9.838

Grund m2:

164
Stue/vær:
1/5 Udhus m2:
Byggeår:
1977 Carport m2:
Sag: 03020180108 Energi:

883
8
32
C

Trige

Villa, 1 fam.

Trige Møllevej 122
Ønsker I fornemmelsen af at bo i et nyt hus men alligevel i et kvarter, der
er fuld opvokset med velfungerende stisystemer og en godt lukket vænge?
Så er denne skønne villa oplagt for jer! Man ankommer via præsentabel entre kombineret med bryggers, hvor der er flotte 30 x 60 cm grå klinker, fin
skabs-og bordplads. Herfra er der videre adgang til husets skønne og lyse
køkken/alrum fra 2006. Her er de samme flotte grå klinker med gulvvarme. De flotte lyse elementer er fra HTH, der er lyskarnap samt ovenlysvindue. Dette rum er helt klart husets samlingspunkt.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

2.795.000
2.688

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:
Bolig m2:

158
Stue/vær:
1/4
Byggeår: 1977/1997
Sag: 03020180053

140.000
12.003/10.384

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

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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876
13
34
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SOLGT TIL PRISEN!

Villa, 1 fam.

Bogenhøjvej 2

Villa, 1 fam.

Mosegårdsparken 19

SOLGT - OVERTAGET FRA ANDEN MÆGLER

Trige

JE-NI EL-INSTALLATION APS

SOLGT - OVERTAGET FRA ANDEN MÆGLER
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ØRKENENS SØSTRE REVY

WWW.TRIGE.DK

Bjørnshøjrevyen 2019 præsenterer

Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt

”Ørkenens
søstre”
Bjørnshøjrevyen står på spring i det nye år med
revyens 29. forestilling. Efter et år med kvinders
gråd over krænkelser og sexchikaner vil revyen i år
fokusere på, at også mænd kan både græde, føle
sig krænket og trænge til trøst. Faktisk begås 75%
af alle selvmord i Danmark af mænd, så på dette
punkt har feminismen endnu meget at indhente.
Til gengæld har vi noteret os, at Britta Nielsens
bedragerisag er et fremskridt for kvinders
ligeberettigelse til at snyde og bedrage, hvor de
slipsebærende elitemænd hidtil har ført an og stadig langt overgår kvinder med deres hvidvask af sorte penge og skatte
unddragelser for adskillige milliarder. Revyens 4 kvindelige ”søstre” træder ud af feminismens ørkenvandring af offer
mentalitet og vover pelsen for at komme revyens eneste mandlige skuespiller til undsætning og afstive den erotiske
overlegenhed, han som ”Skabningens Herre” er biologisk forpligtet på at opretholde. Revyens nye instruktør er i år
Jes Halding, der tiltrådte efter revyens mangeårige instruktør, H.C.Wartenbergs dødsfald i efteråret 2018.
Forestillingerne bliver:
Den 11. april 2019 kl. 14.00: Revyforestilling og kaffebord.
Pris: 60 kr.
Den 12. april 2019 kl. 18.00: Revyforestilling og smørrebrød.
Pris: 175 kr.

FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING
Tlf. 2119 4026
Mail: ann@fuglsanggaard.com
www.fuglsanggaard.dk
CVR. 33896204

Hjertevarme billeder

Drikkevarer kan købes under forestillingerne.
Billetsalg foregår i cafeen på Bjørnshøjcentret
fra kl. 11.30 til 12.30 og kun: 26. 27. og 28. marts.

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Revyholdet

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

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

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i april
HUSK du kan få
dine arrangementer
i aktivitetskalenderen
uden beregning. Kontakt
treklang@yahoo.dk

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

11.04.

14.00

Revy + kaffebord

Bjørnshøj revy

12.04.

18.00

Revy + smørrebrød

Bjørnshøj revy

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
Kontakt Frank for mere info:
2147 3122

TEKST: HENNY HANSEN

40 års jubilæum i Børnehaven

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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Lidt nostalgi fra Lokalhistorisk samling.
Som det fremgår af billederne er det nu
40 år siden, at Trige åbnede Børnehaven, Smedebroen 25.

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.

Meget vand er løbet i åen siden, men
jeg er nok ikke den eneste forælder
til et barn, der startede i børnehaven
dengang, der spørger mig selv, hvor i
alverden er alle de år blevet af.
Meget er forandret, nu hedder det ikke
en børnehave, men Idrætsdagtilbud, ak
ja, sådan ændret tingene sig, selv om
funktionen sikkert er den samme.

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.
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