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Sommer, sol… Vi tæller ned til vi skal på sommerferie
Treklangs sommerudgave bugner af godt læsestof: Per R. Hjortshøj fra Trige - inde
haver af Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning – løb med den prestigefyldte
”Oscar” statuette – ”Smiley Håndværk – Din Garanti” til ÅRETS HÅNDVÆRKER™
i Cirkusbygningen. Endnu en gang stort tillykke med titlen.
Bakkegårdskolen fejrede 50 års jubilæum lige før påsken. Det var et stort fremmøde
med ca. 1000 besøgende. Et rigt program blev stablet på benene, og det var helt
fantastisk at se glæden i både elevernes, lærernes, forældrenes og sidst men ikke
mindst et helt hold pensionerede læreres ansigter. Man kunne opleve diverse boder
og udstillinger med temaet 1968, hvor skolen åbnede. Det var også en mulighed for
forældrene for at få et indtryk af de nye lokaler i indskolingen.

Meget mere discount!

Fem AGF-spillere gæstede Trige gamle stadion for at træne ST 70s små fodbold
kategorier. Der var mange børn til stede, og de toptændte spillere viste deres engagement og begejstring. Deres træningsplaner skabte en fantastisk stemning såvel
blandt børnene som forældrene. De gav dem en uforglemmelig oplevelse både på
banen og udenfor banen, hvor der blev signeret autografer og taget selfies.
Bjørnshøjrevyens 29. forestilling 2019 bliver desværre dens sidste. Holdet bag revyen
takker af. Mange lokale mænd og kvinder har deltaget som skuespillere og/eller
tekstforfattere. Andre har gennem årene bidraget med at fremstille kostumer. Det
er værd at understrage, at revyen opstod sammen med Lokalcenter Bjørnshøj for
30 år siden. Tusind tak til revyholdet for jeres sjove sange, jeres humoristiske og
underfundige sketches gennem 29 år.
Redaktionen ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig god og afslappende
sommer!
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. Husk
at anføre fotografens/foreningens/forfatterens navn. Treklang påtager sig ikke
ansvar for indleveret materiale downloadet fra nettet, billedbureauer mv.

Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen
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FORMAND
Steen Edeling
Bærmosevej 1
Trige
Tlf.:86 23 26 26
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NÆSTFORMAND
Henny Hansen
Bjørnshøjvej 18
Trige
Tlf.: 86 23 12 99

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

UDVALGSMEDLEM
Thorsten Ericson
Trige Centervej 50
Trige
Tlf.: 86 23 20 23

UDVALGSMEDLEM
Peter Finnemann Viuff
Lergravvej 2A
Trige
Tlf.: 41 66 15 08

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

Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning kåret
til Årets Tagdækker (0-4) ansatte i 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

Posthus

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019

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

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Cirkusbygningen var fyldt til bristepunktet, da håndværkerens prestigefyldte ”Oscar” statuette – ”Smiley
Håndværk – Din Garanti” - blev
uddelt for 8. gang til ÅRETS HÅNDVÆRKER™.
For første gang blev det store awardshow afholdt over to aftener, da mere
end 5.000 dygtige håndværkere dystede
om 45 priser fordelt i 27 forskellige fagkategorier – bl.a. den nye Årets Håndværkerlærling pris, der støtter op om
behovet for at tiltrække lærlinge og sikre
morgendagens dygtige håndværkere.
Inde i Cirkusbygningen fejrede næsten
2.000 branchefolk fra hele landet det
gode håndværk med gallamiddag, prisuddeling og show. Felix Smith var vært
og styrede slaget, som blev transmitteret
LIVE på Facebook, så alle håndværkerens
svende, kollegaer og familie, der ikke
kunne få plads i den udsolgte Cirkusbygning, kunne følge med. Folketingets
formand Pia Kjærsgård kastede stjernedrys sammen med mange kendte som
Adam Duvå Hall, Vicky Berlin, Thomas
Wivel, Joachim Boldsen m.fl., der alle
stod i kø for at uddele en af de 45 priser.
Backstage styrede Jan-Erik Messmann
transmitteringen til Facebook, hvorfra
mere end 40.000 fulgte med live over de
to aftener og kunne se de stolte vindere
give deres sejrsinterview.
Nærvær og engagement baner vej
for glade kunder
Selvom det var første gang, Isoplasticon
ApS – Tømrer & Tagdækning var finalist
ved ÅRETS HÅNDVÆRKER™, holdt det
dem ikke tilbage fra at erobre titlen som
Årets Tagdækker i kategorien 0-4 ansatte. Den bedrift vakte naturligvis stolthed
hos indehaver Per R. Hjortshøj:
”Det her er helt vildt! Jeg er godt nok
overrasket, da det er første år vi er
finalister og alligevel allerede render
med prisen. Jeg er dybt taknemmelig

Foto: OleMunksgaard.com
overfor mine kunder, for det er jo deres
skyld, jeg er her i dag”, fortæller han og
uddyber:
”Det er vigtigt at signalere udadtil, at der
er styr på arbejdet, og at kunderne kan
føle sig trygge. Dét, kombineret med
nærvær og engagement, tror jeg skaber
gode kundeoplevelser. Det betyder også,
at en aftale er en aftale, og man ved,
hvad der bliver lavet. Skulle der så være
noget i anmeldelsen, der afslører plads
til forbedring, så retter jeg ind og bliver
bedre. Det er jo fantastisk”, udtaler Per
R. Hjortshøj, som deltog i arrangementet
med sin far, der startede virksomheden
helt tilbage i 1966.

”Vi har netop kåret de bedste håndværkere i Danmark - og nu kan vi ønske
Trige et stort tillykke med den ære det
er, at have Årets Tagdækker (0-4 ansatte) beliggende i byen. Det glæder mig at
se, håndværkerne yder så godt arbejde
hos kunden og leverer flot på overordnet tilfredshed, hvilket har toppet og i år
samlet er på 4.78 ud af 5 mulige.
Sammen kan vi glæde os over, at vi nu
på 8. år kan fejre de mange tusinde
gode håndværkeroplevelser, der årligt
bliver indberettet på vores anmelderside
Anmeld Håndværker”, udtaler Stifter af
anmeld-haandvaerker.dk, Peter Birkelund.

Håndværkerne leverer stor tilfredshed
Håndværkere over hele landet gør en
kæmpe indsats for at fremme det gode
håndværk lokalt.
Juni 2019, nummer 103 · TREKLANG
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Det sker på Bakkegå rdsskolen
Glimt fra
skolefesten
Torsdag aften før påske var skolen propfyldt med glade elever, lærere, forældre
og et helt hold pensionerede lærere.
Knap 1000 mennesker besøgte skolen
denne aften. Her kunne de opleve boder
og udstillinger med temaet 1968, hvor
skolen åbnede. Samtidig kunne for
ældrene få et indtryk af de nye lokaler
i indskolingen.

Avisen bragte artikler og foto af alt det,
der foregik på skolen. Også et interview
med to lærere, der arbejdede på skolen,
da den åbnede i 1968.

Sæbekassebiler efter egen opskrift
blev bygget i det nye faglokale til håndværk & design og udstillet i hallen. Nu
kører de i SFO.

med yngre og ældre elever. Bakkegårdsskolen er en landsbyskole, der ikke er
større, end at vi kender hinanden. Det
lægger vi vægt på.

Skolen gennem tiden – Foto og citater
fra skolen blev samlet til en udstilling,
der nu hænger på 200-gangen. Holdet
sørgede også for billedkavalkade på
smartboardet i aulaen.
Born to be wild og blokfløjter fyldte
musiklokalet, da skoleorkesteret spillede
musik fra dengang.

Postkort fra forældrene – Ledelsen og
skolebestyrelsen bød på kaffe og benyttede lejligheden til at bede forældrene
udfylde postkort med meninger og
ideer. Se mere senere i artiklen.

Smilende Sussi – Eleverne havde selv
skrevet teaterstykket om smilende Sussi
og lavet flotte kostumer.

Pippi og cykelmyggen – Et værksted
arbejdede med alle de gode børnebøger
fra dengang.

Sammenhold på tværs af klasser og
alder – Sådan en uge styrker kendskabet og sammenholdet på tværs af
klasserne, når eleverne arbejder på hold

Hvad med de lokale borgere og
tidligere elever?
Festen var kun for nuværende elever og
forældre. Vi havde desværre ikke plads
til yderligere 500 gæster. Vi koncentrerede os derfor om de elever, der går på
skolen nu. Til efteråret vil vi derfor lave
en besøgsdag, hvor borgere kan komme
på besøg i skoletiden og se de nye lokaler i fuld sving.
Hvis tidligere elever eller lærere har mod
på at arrangere jubilæum for deres egen
årgang, så lægger vi gerne lokaler til.

Workshop for eleverne
Skide godt Egon og andre kendte
citater fra Olsen Banden var indspillet af
udklædte elever. De små hjemmelavede
filmklip med citater blev vist sammen
med en hel udstilling om filmene.

Håndarbejde fra dengang – Korsstingsbroderier og anden husflid og
mode fra 60’erne blev produceret og
udstillet.
Tarteletter og frugtsalat – skåneærmerne og de blomstrede gryder fra
dengang var i spil, da eleverne lavede
typisk mad fra 60’erne.
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I februar afholdt vi en stor elevworkshop
i udskolingen for alle klasser. Eleverne
svarede først på et spør-geskema individuelt. Ved selve workshoppen arbejdede
eleverne med ideer til anderledes og
spændende undervisning samt med
ideer til gode pauser, hvor man også
lærer elever fra de andre klasser at kende. Det var skønt at se, at elever turde
stille sig frem og præsentere klassens
ideer, uanset om de gik i 5. eller i 9.
klasse. Elevernes svar viste blandt andet
følgende:

Kino – Elevernes egen biograf viste film,
de selv havde lavet. De solgte selvfølgelig også popcorn.

Kaptajn Jespersen og armstrækninger
satte præg på idrætsholdet. De sørgede også for fysisk udfoldelse og lege i
hallen under festen.
Medbragt madkurv – Forældrene
havde medbragt madkurv, som de
kunne spise ved bordene i hallen. Rikke
fra kantinen solgte 300 stykker kage og
klubben solgte slushice ved deres nye
lokale ud for kantinen.

At behandle tingene ordentligt
Eleverne synes ikke selv, at de er gode
nok til at behandle skolens lokaler og
ting pænt og rydde op efter sig.
Ideer til anderledes undervisning
Eleverne ønsker flere skoledage, hvor
man har samme fag en hel eller en halv
dag. Det giver mulighed for at bygge
ting, bruge dramatik i faget, tage på
ture, osv.

Ideer til gode frikvarterer
Eleverne kunne tænke sig et hyggerum,
hvor man kan spille brætspil. De elsker,
når vi laver turneringer fx i fodbold eller
høvdingbold. Vores Trivselsledere skal
fortsætte med at lave særlige pauser to
gange om ugen. Eleverne vil gerne have
flere turneringer – også med hold på
tværs af klasserne.

Holddeling er godt
Stort set alle elever svarer, at de holddelingstimer er rigtig gode. Det indførte
vi for to år siden. Holddeling sker både
inden for klassen i dansk og matematik
med to lærere i klassen, samt med hold
på tværs af klasserne.
En god ven
Det betyder meget, at have gode venner
på skolen. Langt de fleste elever oplever
at have mindst én god ven. Vi skal arbejde for at skabe venskaber i klassen og
på tværs af klasserne.
Juni 2019, nummer 103 · TREKLANG

7

WWW.BAKKEGAARDSSKOLEN.DK

Workshop for
lærerne

I marts afholdte vi en workshop for alle
lærerne i udskolingen og skolebestyrelsen samt AKT-pædagoger og klubledelsen. Vi arbejdede videre med de
forslag, som eleverne var kommet med.
Vi arbejdede med, hvad vi gerne vil være
kendt for på Bakkegårdsskolen. Både
bestyrelse og lærere var glade for at
kunne mødes og samarbejde om skolens
udvikling. Lokalet summede af liv og
engagement.
Fællesskab
Vi vil være en skole hvor fællesskabet,
trygheden og trivslen er i top. Elever på
Bakkegårdsskolen lærer, at det er ok
at være anderledes. Det er en kvalitet
at være en mangfoldig skole, så man
lærer, at der er plads til alle. Alle elever
skal opleve at have venner – også gerne
uden for klasse.
Engagerede og omsorgsfulde lærere
Vi vil være kendt som en skole, hvor
lærerne er engagerede i deres arbejde
og drager omsorg for eleverne og hin
anden.
Fagdage – Elevernes ide om fagdage er
rigtig god. Den vil vi arbejde videre med.
Det giver mulighed for nogle anderledes
læringsforløb – ture ud af huset, kreative
forløb, teater i undervisningen, konstruere eller bygge ting i faget, trivselsdage,
osv.
Traditioner
Både elever og lærere er glade for
skolens traditioner (Prom-fest, venskabsklasser, idrætsdage, turneringer i
hallen, morgensang i indskolingen, lucia,
skolefest, osv).

WWW.TRIGE.DK

Postkort fra forældrene
Ved skolefesten bød ledelsen og skolebestyrelsen forældrene på kaffe og bad
dem udfylde et postkort. Vi bad forældrene nævne ting, som de er glade for –
alt det vi skal holde fast i og gøre endnu mere af. Desuden bad vi dem komme
med ideer og forslag til områder, som de kunne tænke sig anderledes eller
bedre. Vi fik knap 100 postkort. Rigtig mange postkort nævner de engagerede
lærere og pædagoger som vi har. Der er også stor tilfredshed med fællesskabet
på skolen og skolens traditioner – blandt andet morgensangen. Vi fik samtidig
en masse ideer, ønsker og forslag til ting, der kunne gøres anderledes. Skole
bestyrelsen vil gå i dybden med indholdet af de mange postkort ved vores møder
i efteråret.

Konklusioner
Fagdage
Næste år indfører vi faste fagdage. Det
giver mulighed for anderledes og mere
kreative eller aktiv undervisning.
Frikvarterer
Elevrådet vil nu få til opgave at indrette skoletorvet med brætspil mm. Vi vil
desuden lave flere turneringer med hold
på tværs af klasserne. Vi fortsætter med
Trivselslederaktiviteter og turneringer.
Konsekvens og hurtig indsats
Vi vil gribe hurtigt ind og inddrage forældrene og evt. også ppr og socialforvaltning eller hjælp fra lokalsamfundet.
Holdtimer
Et stort flertal af eleverne synes, at de
lærer meget, når vi laver holdtimer. Vi
fortsætter med ordningen, hvor der en
gang om ugen er to dansklærere eller
to matematiklærere i klassen, samt med
holddeling på tværs af årgangen – både
for at dyrke venskab på tværs og for at
lave undervisningsdifferentiering.

Procesplan
Udskoling

I dette forår har vi samlet meninger
og ideer ind om vores udskoling fra
elever, lærere og forældre. I denne
artikel kan du læse om indholdet og
konklusionerne i processen. Vi har set
på alle de data vi har til rådighed –
hvad er vi stolte over og hvad skal vi
gøre bedre. Målet er at skabe byens
bedste udskoling.
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Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

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

Faglig udvikling
Vi har hævet skolens faglige resultater.
Det skal vi holde fast i. Indsatsen med
skolens nye ressourcecenter, testoversigt
og årgangskonferencer fortsætter. Næste år kommer lærerne og pædagogerne
til at arbejde med ”Stærkere læringsfællesskaber”. Her skal de på baggrund af
data udvikle deres fag og undervisning
i fællesskab - med hjælp fra særligt uddannede ressourcepersoner og ledelse.
Overgangen til udskoling
Vi ønsker at lave en mere blød overgang
fra indskoling til udskoling. Derfor har
4. og 5. klasse nu til huse på 200-gangen, som en slags mellemstation. Vi vil
give udskolingslærerne mulighed for at
besøge indskolingslærerne og eleverne
i 4. årgang inden sommer. Målet er,
at lærerne på denne måde bedre kan
skabe en blød overgang ved skiftet til
5. klasse, således at nogle af klassens
kendte regler eller rutiner kan følge med
de første år af udskolingen.

De faglige resultater ved afgangsprøverne har været jævnt stigende de sidste fem år. Sidste år var
gennemsnittet 7,1.
93 % af vores elever fastholdes i
deres ungdomsuddannelse mod
88,2 i snit i År-hus (jf seneste
kvalitetsrapport)
98 % af eleverne har en eller flere
gode venner i skolen (jf trivselsrapport 2018)

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

Juni 2019, nummer 103 · TREKLANG

9

BJØRNSHØJREVYEN
TEKST: REVYHOLDET V/ HELLMUT TOFTDAHL

Bjørnshøjrevyen takker af
Bjørnshøjrevyens 29. forestilling 2019 blev dens sidste.

Revyen opstod sammen med Lokalcenter Bjørnshøj for 30 år siden og har hvert
år været et prisme for stort og småt i
”De 3 Sogne”: Trige, Ølsted og Spørring. Mange lokale mænd og kvinder
har deltaget som skuespillere og/eller
tekstforfattere; og brugere har gennem
årene været engageret i fremstillingen af
kostumer.

Det mest legendariske kostume var en
russisk bjørn, der med Chr. P. Honoré
indeni luskede rundt blandt publikum
før forestillingen og lettede ben op ad
bordene. Et år fik den både en mage
og et par små bjørneunger, som revyen
kommenterede med Benny Andersens
flotte sang ”Når den russiske bjørn fra
sit hi”. Bjørnen og meget andet kostume
har vi foræret til Bakkegaardsskolen,
hvor de forhåbentlig vil få et værdsat

efterliv til glæde for børn og barnlige
sjæle.
Revyholdet har de seneste år mere og
mere bestået af talenter hentet fra
Aarhus: Arne Thorsen, vores sidste
biologiske mand, har spillet ethvert køn,
Gudrun Wisler var vores smilende blondine og Vera Kjeldgaard har både været
tekstforfatter og skuespiller. I år havde
vi en ny gæsteskuespiller, Lis Rytter, der

klædte Thyra Frank af ”til skindet”. Her
i 2019 var Conny Thorbard den eneste
trigenser på scenen, og hendes mand,
Bjørn Peder Thorbard, bistod Kristian
Salling i det store arbejde med at opbygge det imponerende scene- og lys/
lyd apparatur og pille det hele ned igen
efter 2-3 forestillinger. Solveig Wilson,
også fra Trige, har været påklæderske
lige fra starten, hvor hun sammen med
daværende centeransatte, Mie Salling,
og brugerrådsformand Honoré, var med
til at opstarte revyens lange historie.

Vi efterspurgte i Treklang december
2018 forgæves nye kræfter til at videre
føre revyen, og da vores instruktør
H.C.Wartenberg pludselig afgik ved døden, var det på et hængende hår, at vi
fik en revy stablet på benene. Heldigvis
fik vi helt uventet hjælp fra seniorlektor
i dramaturgi, Jes Halding, der både gav
os et kompetent instruktionspift og som
en erfaren jazzmusiker leverede guitar til
revyens musikalske indslag.
Vi takker vores trofaste publikum, som
gennem de mange år har været vor
største kilde til inspiration og spille

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19
Foto: Ulrik Samsøe Figen
Revyens ”damer” modtog årets publikum allerede ved indgangen:
Fra venstre: Bjørn Peter Thorbard, Kristian Salling, Jes Halding og
Hellmut Toftdahl

- Vejen til et sikkert kørekort
Thyra Frank (Lis Rytter) sprang ud af sin
officielle usynlighed med et morsomt
stripteasenummer.
Fotograf: Børge Jacobsen

Conny Thorbard sluttede
med en vemodig sang om
byens udvikling i løbet af
hendes mange år i Trige.
Fotograf: Børge Jacobsen

På gensyn! Køreskolen i Tilst, Trige & omegn
Lokalrådsformand Tove
Eriksen sørgede for, at
publikum hyggede sig.
Fotograf: Børge Jacobsen
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2) Jeg har boet i Trige i hele mit liv,
har set præsterne komme og gå:
Ingemann faldt i graven, mens menigmand lo,
Walther sang, så at lærkerne tav.
Peter Viuf tog over med bram og med brask,
konfirmerer, begraver og præker så karsk.
Så i Trige der bli´r jeg nok hele mit liv,
og ser præsterne komme og gå.
3) Nogen boede i Ølsted, mens mange gik bort,
der var skole, en købmand og Brugs.
Henry Post kom med posten hver dag hele ug´n,
spurgte venligt, om det nu ku brug´s.
Og en smed med sin hammer og ambolt holdt stand,
da moderne maskiner erobred´ vort land.
Nogen blev dog i Ølsted, mens nye kom til men til skolen i Lisbjerg de vil.

Køreskolen
thomas-dall.dk
Se næste holstart i Trige på thomas-dall.dk/holdstart/
Spørgsmål? SMS / ring til os på tlf. 21181042 (bedst aften).

Årets forestilling sluttede med en
melankolsk-håbefuld fortolkning af
”Jeg har boet ved en landevej”, skrevet
af Hellmut Toftdahl og sunget af den
inkarnerede trigenser, Conny Thorbard.
Den blev således et værdigt punktum for
revyens afslutning:

1) Jeg har boet i Trige i hele mit liv,
har set mennesker komme og gå:
Der var Brugs, der var bank og en slagter med skank
og et posthus, sågar med en skrank.
Vort forsamlingshus stadig til fest byder ind,
og til ballerne danser vi kind imod kind.
Så i Trige der bli´r jeg nok hele mit liv,
for at se mennesker komme og gå.

BANKOSPIL

Køreskolen i Trige. Undervisningen foregår i Fællesrådets lokaler,
Trige Centervej 75. mandag kl. 17.00-20.00.

glæde. Tak til Bjørnhøjcentrets ledelse
og lokalråd for lån af øvelokale og de
mange frivillige til festligholdelse af
vores ”gallaforstillinger”.
Tak til REMA1000 og Daglig Brugsen,
som i mange år hjalp os med salg af
billetter og ophængning af plakater.

4) Nogen boede i Spørring, om dem gik der sagn,
når i Bjørnshøjrevyen de sang:
Mange skrøner om damerne da gik i svang,
strikketøjet de gerne tog frem.
Der var kro, der var Brugs, og Nordea holdt stand,
undgik hvidvask af penge, som nu hærger vort land.
Men trods rygter om lufthavn i Spørring der gik,
landsbydøden ej has på dem fik.
5) Jeg bli´r boende i Trige i hele mit liv,
og ser mennesker komme og gå.
Når min tid er forbi, og jeg søger et hi,
vil jeg nynne mit livs melodi:
Når jeg bøjet af år mod det ukendte går
vil jeg håbe, de unge stor kampvilje får,
så i Trige, og Ølsted og Spørring gror liv,
medens mennesker kommer og går!
Juni 2019, nummer 103 · TREKLANG
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STJERNESTØV 70

STJERNESTØV 70

TEKST: HENRIK REVERA FOTO: KAMAL AHMANE

StjerneSTøv 70
jublede Bundu, som havde han selv
scoret på Ceres Park.
Det var en fornøjelse at se AGF-spillerne
med børnene og mon ikke selv de ind
imellem kom til at tænke på dengang
de løb rundt i de små lokalklubber og
indimellem var heldige at få nogle af
heltene at se.
Den sidste halve time blev der skrevet
autografer, taget fællesbillede, selfies
og ikke mindst snakket en masse. Og så
skulle vi hilse fra AGF-spillerne og sige,
at de medbragte kager var rigtig gode.
Også her blev der gået til stålet.
Alle på anlægget denne dag havde
en fantastisk dag og for både børn og
voksne blev det en dag, der vil blive
husket med glæde.

Hvis du nogensinde er cyklet forbi Gl.
Stadion i Trige en eftermiddag, så har du
sikkert oplevet ægte fodboldstemning.
Næsten hver dag træner store og små
nemlig i klubben ST70, der er en idrætsforening for Trige, Spørring og
Ølsted. Klubben har, udover fodbold,
også badminton, gymnastik og håndbold.
Den 7. maj var der dog en lidt anderledes stemning og også en hel del flere
mennesker. Hele 5 AGF-spillere lagde
nemlig vejen forbi træningsanlægget til
to begivenhedsrige træningstimer, der
bød på masse af øvelser, lækre driblinger, knaldhårde spark og gode målmandsredninger.
Allerede et godt stykke tid inden spillerne ankom, var en del mennesker mødt
op og stemningen var god. Der var
hjemmebagt kage og kaffe på kanden,
mens verdens mindste boomblaster
forgæves forsøgte at spille området op.
Da spillerne indfandt sig på anlægget,
blev de hurtigt omringet af både børn
og voksne.

12
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De fem spillere, Óscar Whalley, Jens
Stage, Youssef Toutouh, Frederik Ting
ager og Mustapha Bundu præsenterede
sig selv og stod derefter for opvarmning
af de cirka 50 spillere. Spillerne var en
god blanding af piger og drenge årgang
2006-2012.

Vi glæder os til at betale tilbage på
Ceres Park, når børnenes nye venner
Óscar, Jens, Youssef, Frederik og
Mustapha selv skal ud spille. Så får de
med garanti et par råd med på vejen
efterfølgende af de seje ST70-spillere.

Derefter indtog spillerne 3 stationer.
Én var målmandstræning med Whalley,
mens teknisk træning blev varetaget
af Toutouh og Bundu. Tredje træningsstation var skudtræning og den gode
aflevering med Stage og Tingager.

Toptændte spillere
Og der blev virkelig gået til den. Ikke
mindst fordi de 5 AGF-spillere var
toptændte og virkelig engagerede i
børnene. Hvis man snød foran i køen,
var Toutouh der med det samme. Skulle
man være så uheldig at tabe i de konkurrencer, som Tingager og Stage fandt
på, så blev der prompte uddelt straffe
såsom armbøjninger eller en løbetur
banen rundt, og hvis man scorede et
godt mål eller lavede en god redning
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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

14

TREKLANG · Juni 2019, nummer 103

Borgerservice
i 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

Juni 2019, nummer 103 · TREKLANG

15

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Feriesjov, skaterbane
og trænerspire

Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN HVER ONSDAG KL. 16-18

- et rids over hvad Trigepuljen har været med til at igangsætte
Trigepuljen (også kaldet SUBmidlerne)
er midler som Byrådet tilbage i 2015
besluttede at tildele de 7 mest udsatte
boligområder i Aarhus på årlig basis.
Pengene stammer fra Ungiaarhus´s
ordinære budget. Pengene administreres
og uddeles af et lederråd bestående af
ledere fra lokalområdets institutioner og
foreninger samt kommunale ledere fra
de involverede magistrater. Lederrådet
har ansat en koordinator der kan hjælpe
med ideudvikling, ansøgninger og
facilitering ift. projekter der understøtter
midlernes formål. Formålet med TRIGE
puljen – Et tæt lokalt samarbejde om et
bedre børne- og ungdomsliv, er:
● At styrke unges aktive medborgerskab gennem deltagelse i fritids- og
foreningslivet
● At styrke unge i at gennemføre en
ungdomsuddannelse
● At styrke civilsamfundet i bolig
området
Men hvad er pengene så blevet
brugt til igennem årene?
Nedenstående har til formål at give et
rids over nogle af de aktiviteter, tiltag og
projekter som midlerne har støttet, dette
bl.a. til inspiration til jer derude, der
måske overvejer at søge SUBmidlerne til
et fremtidigt projekt.
Hele processen tilbage i 2015 startede
med et borgermøde, hvor alle Triges
beboere blev budt ind til at komme med
gode ideer til hvordan midlerne kunne
anvendes. Det kom der flere gode ideer
ud af, bl.a. det 7. klasses forløb som
har kørt hvert år siden. Hvert år inviteres Bakkegårdsskolens 7. klasser på
en weekend med frivillighed og aktivt
medborgerskab som emne. Eleverne har
efterfølgende haft mulighed for at tage
en uddannelse der er rettet mod at være
frivillig enten i foreningerne eller i f.eks.
Helhedsplanens lektiecafe. Formålet med
indsatsen er at oplyse de unge om de
mange muligheder der ligger i at være
frivillig og naturligvis også at skaffe nyt
blod til foreningernes og andre aktørers
16
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aktiviteter båret på frivillighed i lokalområdet.
Brobygningsaktiviteter i ferierne har
været en anden gennemgående aktivitet
støttet at Trigepuljen. I alle ferier siden
2016 har der således været afholdt
ferieaktiviteter for børn og unge i samarbejde med foreningslivet og med de
trænerspirere der er blevet uddannet via
ovenstående 7.klasses tiltag.
Et ungemøde udmøntede i et ønske om
en rullesportsbane i Trige. Herefter fulgte en lang proces med at indhente tilladelser og med at designe banen sammen med de unge. Processen sluttede
af med at vi fik bygget en skaterbane,
hvor børn og unge hjalp til i workshops
styret af firmaet Bump og Kant som er
specialiserede i at bygge sammen med
de unge. Banen er håndlavet og i beton
så den også er holdbar på sigt og eneste
maskindrevne hjælp til etableringen af
banen var en cementblander, et betonbor og en boremaskine. Hårdt arbejde
fra alle involverede med en rigtig fin og
godt besøgt bane som resultat.
Idrætsforeningen ST70 har i flere
omgange søgt og fået midler til forskellige udviklende og understøttende
aktiviteter. Gymnastikafdelingen har
fået bevilliget flere redskaber, således, at
de har været i stand til at udbyde flere
springhold for børn og unge. Håndboldafdelingen har haft en udviklingsforløb
kørende over længere tid med DGI og
der er blevet givet tilskud til stævner
mm. hvor det har været nødvendigt.
Herudover har flere mindre tiltag og
projekter også fået støtte fra Trigepuljen,
bl.a. Trige Billards foredrag med Johnny
Sort samt et efterfølgende ungearrangement. De unge fra Mind your own
business har fået støtte til deres deltagelse i konkurrencerne i København
og en anden ungegruppe fik støtte til
deltagelse i SSLA streetsoccer turnering
under DGI. Ligeledes har Trige UK kørt
et forløb med fokus på uddannelse med
støtte fra puljen.

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.

Af kommende projekter og tiltag som
har fået bevilliget støtte fra Trigepuljen
er bla. et projekt der går ud på at udsmykke tunnelen i Trige, så den bliver
mere tryg at færdes i og så man også
kan lære lidt ved at benytte ruten under
Randersvej. Iværksætterunge, som er et
forsøgsvalgfag på Bakkegårdsskolen, har
arbejdet med projektet ift. forberedelse,
design og fundraising, ligesom præsten
og menighedsrådet, Fællesrådet og
Helhedsplanen har været samarbejds
partnere på projektet. Udsmykningen
vil blive udført af skoleklasser fra Bakke
gårdsskolen med kunstneren Eske
Touborg i spidsen for workshopsene.
Ligeledes er en forhindringsbane som
iværksætterunge vil etablere på den nye
fællesskabsplads Ellens plæne, støttet af
Trigepuljen. ST70 Håndbold igangsætter
med støtte fra Trigepuljen et nyt tiltag
som hedder TrilleTrolle bold - et tilbud til
de yngste Trigeborgere og sidst men ikke
mindst, er der et projekt med arbejdstitlen ”Unge stemmer” undervejs.
Trigepuljen kan søges af alle, foreninger,
lokale aktører og/eller enkeltpersoner.
Har du en god ide, kan du kontakte
koordinator Mette Jørgensen for
yderligere information og sparring.
mail: mewj@aarhus.dk/mobil: 28894389

Flere frivillige til LEKTIECAFEEN
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

GOD SOMMER TIL ALLE
fra afd. 20
Renoveringen af vores afdeling skrider frem, og arbejdet med de nye typer lejligheder på Trige Parkvej nr. 1 til 19 er
godt i gang. Senest er TP nr. 11 også fjernet, så nu kan de der bor i rækken som allerede er renoveret, få glæde af det
meget større udsyn fra deres lejligheder.
Den gamle SFO er fjernet, og skønt det er lidt vemodigt, så havde den udtjent sin værnepligt.
I forhold til vores affaldssystem skal der senere
nedgraves containere ligesom på Trige Centervej.
Men indtil dette sker henvises til containerne
der er opstillet mellem de 3 ”færdige” blokke.
Det gælder både til husholdningsaffald og
papir – pap – aviser – flasker osv.
HUSK nu at bruge dem !
Seneste nyt herfra er at der påbegyndes
opsætning af plankeværk og plantes hække
i stueetagen den 13-5.
Såfremt vejret tillader det kan beboerne
glæde sig til en længe ventet afslutning
af haverne.
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LINDEGÅRDEN

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.
 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.

Du kan tilmelde dit barn ved at kontakte:
 Sundhedsplejerske Susanne Hede / suhe@aarhus.dk / 51575157
 Familie-og trivselsmedarbejder Mette Jørgensen / mettetrigeparken@gmail.com / 28894389

Vi glæder os til at se dit barn 👍👍

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

Forår i Lindegården:
forældrearbejdsdag og indianertema
Så er det blevet forår i kalenderen, og
Lindegårdens aktiviteter er rykket udendørs i både børnehaven og vuggestuen.
Ligesom sidste forår blev legepladserne
gjort klar til udesæsonen af frivillige
forældre, bedsteforældre, børn og
pædagoger. Der blev i år bl.a. ordnet
plantekasser, malet, ryddet op, og så
blev vuggestuens gyngestativ gravet op.
Så der er blevet plads til et nyt stort klatrestativ finansieret af bl.a. Lindegårdens
Støtteforening. Til hver eneste arrangement og arbejdsdag i Lindegården er
engagementet og deltagelsen stor. Alle
der kan bidrager, og det giver en virkelig
stærk tilknytning til Lindegården for
både børn og forældre.
Sammen med foråret kommer der også
en smule ændringer i ugens aktiviteter,
da formiddagene nu også foregår på
legepladserne. Vuggestuen kommer
fortsat i børnehaven tirsdag til båldag
og fredag, hvor der er fællessang på
legepladsen ved det røde hus.
Det stærke fællesskab i Lindegården
blev i år markeret med en temauge om
indianere på tværs af vuggestuen og
børnehaven. Der er blevet bygget tipier,
sunget, danset, malet og lavet mad
over bål.
Udehalvåret i Lindegården er noget helt
særligt med den én hektar store legeplads. Den er opdelt i flere område med
bl.a. en æblelund med shelter. Frokost
og madpakker bliver nydt udendørs for her er masser af plads, og børn og
voksne nyder det.

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
18
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Anlæg af haver
Belægning
Pleje og vedligeholdelse
Træfældning og beskæring
Glatførebekæmpelse
...........................

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

Vigtige datoer
i Lindegården
i sommerhalvåret er:
- Sportsdag den 26. maj.
- Grillaften den 20. juni
- Støttefest den 1. sep.
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WWW.TRIGE.DK

Trigeparken
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

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

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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ST70 BADMINTON

ST70 BADMINTON

ST70 BADMINTON
Klubmestre
i badminton
2019
Badmintonafdeling har afviklet klubmesterskaber for seniorer i marts
måned 2019, med følgende resultater:
Herre Single A: Jesper Knudsen
Herre Single B: Klaus Jensen
Herre Double A:
Søren Vester & Jesper Knudsen
Dame Double B:
Inge Pedersen & Bodil Sørensen
Mix Double A:
Inge Pedersen & Søren Vester
Mix Double B:
Bodil Sørensen & Klaus Jensen

Træningstider sæsonen 2019 / 2020:
MINITHON:

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

UNGDOM:

Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Torsdag kl. 17.00 – 18.30
Første træningsdag er tirsdag den 3. september 2019.
SENIOR:

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

Første træningsdag er tirsdag den 20. august 2019.
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk,
eller ved kontakt til træneren.

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
22
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DHK POKAL CUP FLENSBORG

DHK POKAL CUP FLENSBORG

TEKST OG FOTO: LONE ENGELBRECHT JEPPESEN

DHK Pokal Cup Flensborg
I weekenden d. 26-28 april var ST70´s
U10 og U12 piger til stævne DHK Pokal
Cup i Flensborg.
Fredag d. 26 april mødtes vi alle meget
spændte oppe ved skolen kl 17.30. Vi
blev hentet af Galten turistbusser som
klubben havde sponsoreret og tak for
det. Pigerne fandt alle en plads og så
blev der ellers fundet slik, chips og
sodavand frem til den store guldmedalje. Der herskede en god stemning
i bussen og alle var spændte på årets
tur. Kl 20.15 ankom vi til Duborg skolen
og vi fik anvist de to klasselokaler hvor
vi skulle sove i weekenden. Pigerne fik
arrangeret deres sovepladser og så gik
de i gang med at tumle rundt både på
gangen og inde i klasselokalet. Alle fik
pakket taskerne med håndboldgrejet til
næste morgen. Vi trænere fik kordineret tidsplanen for morgendagen samt
kigget på google-maps for at finde de
respektive haller vi skulle spille i. hen
ad 23 tiden var der ved at være low på
batterierne på mange af pigerne og vi
sagde godnat. Lørdag stod vi op kl 6.00
så vi kunne nå morgenmad og få smurt
madpakker. Hen ad klokken begav vi os
på gåben hen mod hallen. U10 pigerne
skulle spille den første kamp allerede
kl 8.00. u12érne skulle først spille lidt
senere og i en anden hal, men de stod
op sammen med os andre og var med
henne og se den første kamp.

24
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Det blev til en sejer, en uafgjort og en
tabt kamp den første dag for u10´erne
og de endte med 3. pladsen og skulle
spille B semifinale om søndagen.
U12´erne tabte desværre deres kampe,
men trods de tabte kamp skulle de også
spille B semifinale næste dag. U10´erne
var henne og heppe på de andre piger
mellem de sidste to kampe og ellers så
stod den på afslapning for begge hold
mellem kampene. Der var dog tid til at
gå i Netto og handle mere slik mm til
stor glæde for alle pigerne. Begge hold
var færdige med dagens spilleprogram
allerede kl. 12.30 så vi mødtes alle ved
den første hal og spiste kage inden vi
begav os på gåben ned på strøget i
Flensborg. Vi kunne ikke komme tilbage
på skolen før efter kl. 18.00 så der var
lige nogle timer vi skulle have til at gå.
Vi hyggede os med at kigge og shoppe
i mange mange forskellige butikker. Da
klokken nærmedes sig 17.00 vendt vi
snuden mod den store idrætshal hvor vi
kunne få noget aftensmad og lege. Vi
var tilbage på skolen omkring kl. 19.30
og så hyggede pigerne med leg og film
og snolder. Trænerteamet skulle lige
have kordineret morgendagens program
inden vi kunne komme ind og hvile
vores ømme ben.

Søndag skulle vi igen tidligt op for vi
skulle nå at spis og pakke og få vores
bagage bragt ud til idrætshallen inden
vi igen kunne gå ud i hallen. Pigerne
var ved at være trætte men alle gav det
sidste de havde i sig. U12´erne tabte
desværre deres semifinale men U10´erne
vandt og var dermed i B finalen som de
så desværre tabte trods en god forsvarskamp. Da kampen var forbi begav vi
os over i idrætshallen hvor vi skule over
og se A finaler og vente på bussen. Vi
havde god tid og mange havde håbet
på, at vi igen kunne komme en tur i
Netto, men butikkerne holder lukket om
søndagen i Tyskland……… øv bøv…….
Ventetiden blev brugt på at få lidt at
spise og se finalerne. En lille gruppe
besluttede sig for at finde en kiosk så vi
lige kunnet få handlet lidt til hjemturen
og få brugt de sidste penge. Kl. 14.30
ankom Galten turistbusser igen og vi fik
pakket vores habegut og kl. 15.00 vendte vi næsen mod Danmark igen godt
trætte men fyldt med gode oplevelser.
Busturen hjem forgik i et noget mere
stille end turen derned. Alle var trætte
men glade.

DHK Pokal Cup

Vi fra trænerteamet vil gerne sige 1000
tak til pigerne for en fantastisk tur, de
forældre der havde sørget for mad og
kage til os, til de forældre der kom ned
og heppede og tak til klubben for at
arrangere at vi kunne komme afsted.
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ST70 BESTYRELSE

ST70 bestyrelse
FODBOLD
Jørgen Wallin Storm, formand
Morten Larsen, kasserer
Niels M. Svenstrup, trænerkon.
Casper Tækker Brandt

30 27 75 45
29 86 11 79
25 58 61 53
40 57 94 55

Peter Vilkensvej 14, 8380 Trige
Peter Vilkensvej 7, 8380 Trige
Østervang 38, 8380 Trige
Hæstvej 25, 8380 Trige

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

dit lokale mæglerteam.
Find ud af, hvad din bolig er værd med danbolig
Ring og bestil en gratis salgsvurdering tlf. 86 24 51 00.
danbolig Tilst Schmelling
danbolig Tilst

gymnastik@st70.dk

Gartnerparken 8, 8380 Trige

SOLGT
Trige

JE-NI EL-INSTALLATION APS
TRIGE – GRUNDFØR
Tlf. 86 23 16 93
Tlf. 86 98 85 55
www.jeni-el.dk

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

Villa, 1 fam.
Trige Møllevej 42
Ejendommen byder på rummelig entre/fordelingsgang, 3 gode værelser,
oprindeligt velholdt badeværelse, rummelig stue med udgang til udestue
med marmorklinker på gulvet og godt køkken. Desuden god kælder, garage
og skøn have.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

1.895.000
2.461

95.000
8.062/6.971

Bolig m2:
112
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
1977
Sag: 03020190009

Grund m2:
Kælder m2:
Garage m2:
Energi:

782
52
21
D

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!
Bolig m2:
158
Stue/vær:
1/4
Byggeår: 1977/1997
Sag: 03020180053

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

788
10
16
C

Trige

Villa, 1 fam.
Byhøjtoften 53
4 værelser, 2 badeværelse med bruseniche, stort bryggers, entre, køkkenalrum, dagligstue. 55 m2 garage med fast gulv. Her er en energirigtig villa
med solcelleanlæg, et minimum af vedligeholdelse og udsigt over grønne
marker. Villaen afleveres med anlagt græsplæne.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

3.995.000
5.846

200.000
16.932/14.646

Bolig m2:
180 Grund m2:
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2018
Sag: 03020180058 Energi:

Find ud af hvad din bolig er værd med danbolig.
danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TEKST: HENNY HANSEN

Trige-Ølsted Fællesråd
Repræsentantskabsmøde
den 21. maj 2019
De fremmødte medlemmer af repræsentantskabet, fik følgende orientering i
formandens beretning:
Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde i Trige- Ølsted Fællesråd.
Siden det sidste Repræsentantskabsmøde i oktober 2018 er det ikke de store
ting der har været ind over Forretningsudvalget, men vi har alligevel haft en
finger eller to med i tingene.
Vi deltager i en række møder med kommunen, men det er nu mere lokalt vi
den seneste sæson har været involveret.
I foråret var vi repræsenteret ved det
årlige seminar for Fællesråd på rådhuset hvor der blev orienteret om de
grønne områder i Aarhus. Emnet var
nogenlunde det samme forrige mandag,
hvor vi var repræsenteret ved et møde
i kommunens nye hus i Gellerup. Her
blev der talt om de fremtidige planer for
at håndtere overfladevand, som er en
udfordring ved ekstraordinære nedbørsmængder. Der er lagt en køreplan
for at få vedtaget en plan i Byrådet i
løbet af 2020 og 2021, alt sammen med
sigte på fuld implementering i 2050!
På vores sidste møde talte vi også om
Torvet ved Smedebroen. Alt er desværre ikke på plads, men den ubrugte
reklamesøjle er væk, ligesom det træ
der var gået ud, er fjernet. De skæve
betonklodser er der desværre stadigvæk,
og kommunen har på det seneste skubbet udfordringen lidt fra sig og peger
på bl.a. skolen – men det er jo også
kommunen – så jeg kan kun sige at vi
arbejder videre med udfordringen.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk
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Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Affaldsbjerget på p-pladsen bag Brugsen
er nu heldigvis væk. Det har været
meget skæmmende på pladsen, at
”nogle” troede, at fordi der var en
indsamlingscontainer til tøj, så kunne
man smide alt muligt fra sig. Der er
nu etableret nye affaldsmuligheder,
og tøjcontaineren er fjernet fra midten
af pladsen. Rigtig godt.

Et busstop på Høgemosevej ved industrien er fortsat et ønske, men også her står
vi lidt i stampe i forhold til driftsselskabet, men igen, vi arbejdere videre.
I forlængelse af mødet i oktober, hvor
der blev nævnt, at kommunen havde
gang i noget omkring det grønne areal
på Smedebroen overfor Brugsen, valgte
jeg som formand for Fællesrådet at gå
ind i sagen, ikke mindst for at sikre, at
der ikke skulle ske ting som generelt var
imod borgernes ønsker på området.
Med kommunen som den udfarende
kraft, blev der afholdt en række møder
hvor en lang række interessenter deltog,
og hvor der blandt andet var ideer fra en
skoleklasse, omkring hvorledes området
kan bruges. Der var mange ideer, også
nogle meget flyvske, men det korte af
det lange; der har været afholdt en afstemning om navnet på området, og der
er som en start indkøbt 3 borde/bænke
sæt og en bænk til området, der nu kan
kaldes ”Ellens Plæne” efter området
(gårdens) sidste beboer. Under eventuelt
vil Marianne Kaiser fortælle hvorledes
det går med projektet, og hvilke planer
der ligger?
Vi vil gerne støtte de enkelte foreninger
og lign., der engagerer sig i området,
men initiativet til etablering af området
kom fra kommunen, og de kan ikke
overdrage ansvaret til Fællesrådet.

En anden ting fra sidste møde var mine
bemærkninger omkring tunnelen under
Randersvej. Der ER lavet ramper på trapperne på den østlige side. Jeg var lidt
frisk, da jeg antydede, at den nok ville
blive udsat for graffiti igen, når vi havde
fået den malet.
Efter mødet tog Peter Præst initiativ til,
at der nu er iværksat et projekt, så vi
ikke bare får tunnelen malet, men også
udsmykket. Projektet HAR fået tildelt
penge, men der bliver også behov for, at
vi lokalt viser vores støtte til det, ved at
donere penge. Skolens projektklasse har
arbejdet rigtig godt med projektet, og
vil efter sommerferien igen kaste sig ud
i det. Peter vil i forlængelse af beretningen fortælle nærmere om status og
forventninger til projektet.
Fællesrådet deltager fortsat i Tryghed
netværket under kommunen. Jeg selv
tager rund og holder oplæg for Bo
Trygt, og de enkelte grundejerforeninger
her i Trige og Ølsted er velkommen til
at rette henvendelse til Bo Trygt hvis de
ønsker et sådan oplæg. På hjemmesiden
www.botryg.dk er det muligt at læse
nærmere og man kan også downloade
en app til sin smartphone om nabohjælp. App’en kan findes både på App
Store og Google Play hvor den hedder
nabohjælp. På www.nabohjælp.dk
kan man tilmelde sig og få tilsendt
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE

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.

klistermærker, og på app’n kan du se
hvem der er nabohjælper i dit nær
område.

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
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…

Jeg har bemærket, at borgerne i Trige er
flinke til at skrive på 8380 (Face Book)
hvis der er noget mistænkeligt i området. Rigtig fint.
Der er fortsat ikke noget nyt i forhold til
NCC og deres planer med en ny fabrik.
Senere i dag vil vi høre om økonomien i
Fællesrådet og for Treklang. Det er ikke
nemt at holde tallene sorte, men der ER
iværksat initiativer til at bringe driften på
fode, så må vi håbe det hjælper.
Under den efterfølgende debat fortalte
Peter Viuf om projekt Tunnel, som er et
samarbejde mellem Bakkegårdsskolens
iværksætterklasse, Helhedsplanen Trigeparken og flere interessenter. Tunnelen
skal shines op med malerier som skal
være kendetegnende for Triges mangfoldighed. Med et ”samskabelsesprojekt”
håber man, at så mange som muligt vil
deltage og tage ejerskab for tunnellen
og derved undgå, at der laves hærværk
på den.
Arbejdet forventes iværksat i løbet af
efteråret.

tiltag på det grønne areal ved Smede
broen. Ideen er, at det skal være et
samlings/værestedsted for hele Trige,
hvor der skal være forskellige aktiviteter
som igangsættes af frivillige. Den 28.
april havde man mulighed for at stifte
bekendtskab med projektet og 125 –
150 mødte op til aktiviteter og samvær
over en grillpølse og en sodavand.
Der var selvfølgelig delte meninger om
projektet, men som med alt nyt vil det
vise sig om det er bæredygtigt.

Ordstyreren takkede for god ro og orden
og mødet sluttede af med en bid brød.

Lergravvængets grundejerforening har
meldt sig som interesseret i at deltage i
lodtrækningen om årets pulje af blomsterløg fra Aarhus Kommune.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Som formanden allerede havde forberedt deltagerne om, så viste både
Fællesrådets og Treklangs regnskaber
røde tal på bundlinjen, men der arbejdes
benhårdt på at få det rettet op. Der kom
forskellige gode råd om, hvordan vi kan
forbedre økonomien, og dem vil vi tage
med i det videre arbejde.
Peter Koberg og Thorsten Ericson blev
genvalgt til forretningsudvalget. Jørgen
Johnsen ønskede ikke genvalg og nyvalgt revisor er John Svendsen. Ligeledes
er nyvalgt Kristian Bak som suppleant.
Fritidskonsulent for lokalcentrene i Nord,
Marianne Kejser, fortalte om det nye
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