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REDAKTØREN SKRIVER

Du danske sommer, jeg elsker dig
I denne Thøger Larsens berømte sommervise skildres virkeligheden om den danske
sommer med variation i vejret. Sommeren 2019 bød nemlig på både hedebølger,
kraftige tordenbyger og skybrud.
KFUM-spejderne udsender i dette nummer et nødråb fordi det er presserende for
dem at finde nogle nye frivillige ledere, som kan tilbyde hjælp med spejderarbejde.
Gruppens medlemmer håber på, at der vil komme nogle ildsjæle med interesse
inden for natur og spejderliv. Den Sociale Helhedsplan i Trigeparken fremhæver
de forskellige aktiviteter, det inkluderende fællesskab og dens betydning for at
gøre lokalområdet endnu mere spændende. Den vil - i samarbejde med beboere,
foreningslivet, skolen og kommunen - fortsætte med at udvikle tiltag, der fremmer
beboernes trivsel og sundhed. I april måned blev der afholdt en ’Fælles om Trige’dag, hvor navnet på det grønne område, vores nye ”bypark” overfor Dagli’ Brugsen, og ved siden af plejehjemmet blev afsløret. ”Ellens Plæne” var det navn, der
suverænt har modtaget flest stemmer. Peter fik lyst til at snuse lidt til fortiden. Han
har gravet i den gamle Bjørnshøjgaards historie og har fortalt lidt om gårdmandens
slægt herunder Ellen, som blev boende på gården til sin død i februar 2008. Der er
fuld gang i forberedelserne til årets FeST-i-Hal, som løber af stablen den 5. oktober i
Bakkegårdshallen. Der er fællesspisning, amerikansk lotteri og musik fra professionel
DJ. Anders Munch og Broderskabet sætter gang i festen med forrygende musik fra
Gasolin, Kim Larsen samt deres egne numre. Så kom og lyt til noget god musik og
støt en god sag samtidig! De tjente penge fra FeST-i-Hal kommer ungdomsafdelingerne i vores lokale idrætsforening, ST70 til gode. Instruktørerne i ST 70’s gymnastikafdeling har gjort meget ud af at skabe gode træningsmuligheder. De tilbyder
en bred vifte af hold til både børn og voksne.
Kamal Ahmane
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.

Meget mere discount!
Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Redaktion
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Mail: treklang@yahoo.dk
Henny Hansen
Mail: hennyhansen39@gmail.com
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Tryk
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Dette nummer omdeles 16. august 2019. Næste nummer af Treklang udkommer den 19. oktober 2019.
Deadline for tekst og annoncer er den 13. september 2019. Indsend materiale til: treklang@yahoo.dk

Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk
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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

KFUM SPEJDERNE

Nødråb fra KFUM Spejderne
Spørring/Trige!

Nyttige oplysninger
Alarm
Politi
Lægevagt

112
114

Region Midt

70 11 31 31

Elforsyning
NRGi, døgnvagt

87 39 04 04

Varmeforsyning
Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

89 40 15 00
89 47 10 00

Posthus

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

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

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

Gæster
Oasen

Vi er kommet i underskud af ledere
til vores spejdertrop.
Hvis der skulle være en gammel spejder
derude eller bare en voksen der har lyst
til at have med børn/unge i naturen at
gøre, så hører vi meget gerne fra dig.
Der er ingen krav om, at man skal have
været spejder. Det skal vi nok lære dig.
Vi har rigtig gode lokaler på Sønder
gaarden i Trige og vi har en dejlig spejderplads med shelter, bålsted, skov og
vand osv. lige uden for Trige.
Desuden har vi også 3 senior spejdere
som står klar til at hjælpe. Vi glæder
os til at høre fra dig
(spejdernetrige@gmail.com)
Derudover vil spejderne i Trige gerne
invitere nye, nuværende og forhen
værende spejdere til 40 års jubilæum
og Åbent hus. Denne festdag afholdes
på Søndergården i Trige og det starter
kl. 14.00.

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

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

Ulve 2.-4. klasse,

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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mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

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

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op
mødes torsdage kl. 18.30-20.30.
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Fælleskabers betydning for det
spændende lokalområde

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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Sociale relationer betyder meget for
vores fysiske og mentale sundhed, viser
de sidste 30-40 års sundhedsforskning.
Her spiller lokalområdet vi bor i, en stor
og væsentlig rolle. Ifølge den danske
ordbog er et lokalområde: En mindre by,
landsby eller andet afgrænset område
hvis indbyggere udgør et fællesskab
med en vis social struktur.
Det er vigtigt for et lokalområde som
Trige, at der er borgere som er aktive og
tager del i de aktiviteter der foregår eller
udvikler nye. Der er heldigvis mange
borgere i Trige, som er engageret i en
bred vifte af aktiviteter. Aktiviteter der
gør deres hverdag mere spændende.
At mødes med andre borgere i et
fællesskab giver psykisk velvære som
igen gør én sundere generelt.
Aktive borgere i lokalsamfundet, lægger
grobund for et sundt lokalmiljø med
mindre hærværk, bedre kendskab til
hinanden, bedre naboskab; altså et
sundt, sjovt og spændende miljø for alle,
børn og voksne. Aktive i fællesskaber
der præger det boligområde man bor i.
Den Sociale Helhedsplan i Trigeparken
har som formål at styrke og skabe
samarbejder mellem skoler, dagtilbud,
foreninger og det omkringliggende
lokalsamfund. Målet er at udvikle tiltag,
der fremmer beboernes trivsel og
sundhed i samarbejde med beboere,
foreningsliv og kommune.
Her er samarbejdet med aktive borgere,
som ser det som en vigtig opgave at
involvere sig og være medskabere til et
sundt lokalmiljø, en vigtig og nødvendig
del. Så har du behov for at få hjælp til at
finde nogen at dele din idé med, har du
lyst til at udvide dit eget sociale netværk
eller har du en god idé til noget der vil
komme flere beboere i Trige til gode,
så tag kontakt til Helhedsplanen; det
vil vi meget gerne hjælpe dig med.
Der er heldigvis en del aktive
borgere i Trige, men vi har en drøm i
Helhedsplanen, om at flere borgere

i Trige kommer ”ud ad døren” og
deltager i fællesskaberne. Uden aktive
Trigeborgere havde vi ikke noget Mænds
Mødested, Mandemad, Dart klub, billard,
Ellens Plæne, strikkeklub, senior dans
osv.

Mænds Mødested er afhængig af, at der
er mænd med idéer/visioner, men som
også fører dem ud i livet. Så har du en
god idé til en aktivitet du brænder for,
så mød op og tal med de andre mænd,
formentlig er der flere som vil være med.

Vi alle kender til udfordringen at skulle
tage kontakt, til mennesker vi ikke rigtig
kender. Det kan være svært helt at vide
hvordan man skal agere og derfor vælger
vi ofte den lette løsning, slet ikke at
tage kontakt. Men vil vi gerne det sunde
lokalmiljø, er det ikke desto mindre en
nødvendighed at involvere sig/at tage
kontakt.

Mænds Mødested har lokaler på Trige
Centervej 68, kælderen, som alle
medlemmer kan benytte til aktiviteter der
omfatter andre mænd. Alkohol i lokalerne
er forbudt.

I Treklang findes en lang liste
af klubber og aktiviteter som
eksisterer i Trige. Se den igennem
og se om der ikke lige er noget for
dig. Tag kontakt, vær nysgerrig og
du vil blive taget godt imod alle
steder.

Hvis du f.eks. er mand og har lyst til
at bruge lidt tid sammen med andre
mænd fra Trige, kan du besøge Mænds
Mødested. Mænds Mødested er hele
tiden på udkig efter aktive mænd der
gider at gøre noget for andre mænd i
Trige. Et fællesskab med sin egen tone,
hvor det at have det sjovt og grine
sammen er vigtig. Her bliver man taget
alvorligt, lyttet til og talt med. Her kan
man dele sine interesser og møde andre
der deler samme passion.

Her skal også nævnes Mandemad. Når
vi mødes til Mandemad aftaler vi først
hvad menuen skal være, køber ind og
laver mad i fællesskab. Selvfølgelig er
alle også med til at rydde op når der
er spist. Alle kan være med. Der bliver
fortalt historier og duften af mad er
fantastisk. Her er der rig mulighed for
at udvide sin venskabskreds og møde
nye mennesker. Det er et inkluderende
fællesskab hvor forskelligheden også er
en styrke. Vi kan alle noget forskelligt og
det er det der gør det spændende og
sjovt.
Så hvis du sidder og brænder inde
med god energi og gode idéer, så er
der steder hvor du kan få det ”ud af
kroppen”.
Du er altid velkommen til at ringe til
mig, Thomas, social vicevært i Trige
hvis du har spørgsmål eller andet du
gerne vil tale om. Ring på 50 33 17 07
og fortæl mig hvad du tænker.
Sommerhilsener fra Helhedsplanen

Ring til
Thomas
50 33 17 07
Sociale
relationer
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Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN HVER ONSDAG KL. 16-18
Alle børn og unge i skolealderen er velkomne i Lektiecaféen,
hvor du kan få hjælp til lektier. Dansk Flygtningehjælp og
Helhedsplanen Trigeparken står bag Lektiecaféen.

KOM MED MIG

Til det legende bevægelsesunivers

2-5 år

Trille og Trolle i Underskoven

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

Bliv en del af det legende bevægelsesunivers i børnehøjde, Trille og Trolle i Underskoven – en verden for
2-5-årige børn med udgangspunkt i leg med bold, løb, forhindringer og fortællinger.
Her er alle velkomne, og du behøver hverken kunne gribe eller kaste med bold for at være med. Vi møder
børnene på deres motoriske udviklingstrin og laver masser af aktiviteter som stimulerer og udfordrer
dem motorisk. Derudover vil aktiviteterne give både smil på læben og sved på panden.
Forbered dig på et sjovt troldeunivers, som både børn og voksne kan leve sig ind i og få sjove oplevelser
og god træning. Så tag dit barn eller barnebarn i hånden og få nogle rigtig gode og aktive timer sammen.
Vi ses i Underskoven

Vi har Trille og Trolle i Underskoven nær dig:
Klub:

Afdeling 20
Sommeren er over os, og selvom der ikke har været hedebølge som sidste år, er det skønt med lyse aftener hvor der
grilles og hygges. Med hensyn til hygge forbinder mange det med musik, og det kan blive genstand for sure miner fra
naboer, som føler sig generet af musik, som ikke altid harmonerer med ens personlige smag. Prøv derfor at skrue lidt
ned for volumen og luk vinduerne om aftenen. Bevar et godt naboskab!
Afdeling 20 har haft ”åben hus” i Trige Parkvej nr. 19, hvor rigtig mange mødte op for at se de nye typer lejligheder.
Der var stor interesse og mange spørgsmål - også fra ikke her boende. Så alt i alt en god fremvisning.
Haverne ud for Trige Parkvej nr. 21 – 39 har fået sået græs og opsat plankeværk med havelåge i, så nu mangler bare
hækken. Den vil i løbet af efteråret blive plantet så den kan få godt fat.
Ellers kan vi allerede nu gøre opmærksom på, at vi i afdeling 20 afholder vores årlige afdelingsmøde
fredag den 13. september, og det bliver i nyrenoverede omgivelser på Trige Parkvej 27, kælderen.
Vi glæder os til et forhåbentligt stort fremmøde.

ST 70 håndbold

Træningstider:
Sted:

Lektier for skolebørn
hver onsdag kl. 16-18

Første lørdag i hver måned fra kl. 9 til kl. 10

Trige hallen

Kontaktperson:
Kontingent:

Trine Ibsen Hansen

Gratis

www.haandbold.dk/underskoven
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Invitation
til Nabokaffe
Lørdag den 24. august
inviterer Den Boligsociale
Helhedsplanen og
Naboskaberne til
Nabokaffe i Oasen.

Kl. 10.30 er der morgenbrød
og hyggeligt samvær. Her
kan I også høre mere om
Naboskaberne, og de tanker vi
har omkring projektet. Vores
hovedtanke er følgende:
– At der er et godt naboskab i
Trigeparken og at alle der flytter
til Trigeparken bliver taget godt
imod.
- Vi håber at flere beboere i
Trigeparken vil melde sig til at
gøre en ekstra indsats, bland
andet at tage godt imod nye
beboere i Trigeparken.
Du kan høre meget mere om dette
til Nabokaffen.
Har du tanker eller gode idéer
om Det Gode Naboskab er
du velkommen til at kontakte
Thomas på 50331707 og
Helle på 91365602, eller på
Helhedsplanens kontor, Trige
Centervej 26, kælder.
Tag din nabo under armen og kom
forbi til et par hyggelige timer.
De venligste Nabo-hilsener fra
Naboskaberne

Mødestedet

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.

MØDESTEDET 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.

Så kom og tag gerne din nabo med
Mødestedet foregår torsdage i ulige uger
kl. 14.00 – 16.00 i Oasen.
Torsdag d. 15/8:
Sommerferiesnak, tag evt. et par gode billeder med.
Torsdag d. 29/8:
Fritidsaktiviteter for børn, unge, voksne og ældre.
Kom og hør mere om Fritidspasset og om aktiviteter for voksne og ældre.

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

Torsdag d. 12/9:
Vi spiller Brætspil med en lille turnering og små præmier indlagt.
Torsdag d. 26/9:
Kaffemik og musik og sang v/Det Grønlandske Hus.
Torsdag d. 10/10:
Peter Præst fortæller om hans oplevelser fra realityprogrammet
Hjem til gården.
Torsdag d. 24/10:
Kaffe/te og kage…….og Banko
Torsdag d. 7/11:
Kreativ dag. Tag dit strikketøj, hækletøj eller andet kreativt med.
Der vil også være mulighed for papirklip.
Torsdag d. 21/11:
Sognepræst Juma Nellemann Kruse fortæller om julen
Torsdag d. 5/12:
Gløgg, Æbleskiver og julehygge med danske og grønlandske julesange
Der kan ske ændringer i programmet
Har du spørgsmål kan du kontakte Thomas
fra Helhedsplanen
thomastrigeparken@gmail.com/ 50331707

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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HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

CAFE SPISESTUEN
Café Spisestuen i Beboerhuset
Oasen, Trige Centervej 26A
Så er vi klar efter sommerferien, og glæder os
rigtig meget til at byde “gamle“ som “nye“ gæster
velkommen. Hold godt øje med vores menuplan, hvor
der er en ændring d. 5. september.
Mange hilsener Kirsten og Bodil
Tilmelding til Bodil på tlf. 40 85 50 79 senest 2 dage før.
Café Spisestuen kan max. have 50 spisende gæster.
Vær opmærksom på, at vi sælger maden efter førsttil-mølle-princippet. Ret til ændringer forbeholdes.

PRISER
Aftensmad
Dessert
Sodavand

40 kr
10 kr.
5 kr.

Børn under 12 år ½ pris
Gratis kaffe efter maden

CAFÉ SPISESTUENS MENU 2019
22. august
Hovedret:
Dessert:

Kyllingegryde m. ris - flutes
Frugtstang m. creme fraice

5. september – Frokostbuffet OBS 12 - 14. Pris 50 kr.
Bagt tunroulade
Æg - rejer - tomat
Frikadeller
Flæskesteg m. rødkål
Lun leverpostej m. champignon - bacon
Hønsesalat m. flutes
Dagens kage
19. september
Hovedret:
Paneret flæsk m. kartofler - løgsovs
Dessert:
Alliancegrød m. fløde
3. oktober
Hovedret:
Dessert:

Chili con Carne
Citronfromage

17. oktober
Hovedret:	Karbonader m. kartofler - gemüse smørsovs
Dessert:
Marengs m. Jordbærskum
Menuplan for resten af 2019 ses i næste nummer af
Treklang.

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
12

TREKLANG · August 2019, nummer 104

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

Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion
TREKLANG · August 2019, nummer 104
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

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
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Hos 2M Auto laver vi alle biler, uanset
alder og model, og selvfølgelig bevarer
din nye bil fabriksgarantien, når du
besøger os.
Book service 24/7 på www.2m-auto.dk
Så er du videre i en fart.
Følg os på Facebook og giv
gerne et like eller anbefaling.

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

14

HURTIGT IND
HURTIGT UD
HURTIGT VIDERE

DIN BILPARTNER SPØRRING
2M Auto ApS
Randersvej 588 . 8380 Trige
42 92 30 64 . www.2m-auto.dk

ST70 HÅNDBOLD

ST70 BADMINTON

Håndbold træningstider
sæsonen 2019 / 2020
U13 - PIGER (12-13 ÅR):
Mandag og onsdag kl. 18.00 – 19.00

NYHED - TRILLE-TROLLE (2-5 ÅR):
1 . lørdag i måneden kl. 9.00-10.00
Første Trille-Trolle er lørdag den 7. september 2019.
MINI (6-7 ÅR):
Lørdag kl. 9.30 - 10.30
(1. lørdag i måneden fra 10.00 -11.00)
Første træningsdag for MINI er lørdag den 24. august 2019.
U9 - DRENGE (8-9 ÅR):
Mandag og onsdag kl. 16.30 – 17.30

U17 - DRENGE (16-17 ÅR):
Mandag og onsdag kl. 19.30 – 21.30
DAME SENIOR:
Mandag og onsdag kl. 19.30 – 21.30
Første træningsdag for disse hold er
mandag den 19. august 2019.

U11 - PIGER (10-11 ÅR):
Mandag og onsdag kl. 17.30 – 18.30

(Der kan forekomme mindre tilretninger i træningstiderne efter sæsonstart.)
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
BADMINTON TRÆNINGSTIDER SÆSONEN 2019 / 2020

Konsultation efter aftale eller åben konsultation
mandag kl. 15-18, øvrige hverdage kl. 15-16
Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk

MINITHON:

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

SENIOR:

UNGDOM:

Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Torsdag kl. 17.00 – 18.30

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.

Første træningsdag er tirsdag den 3. september 2019.

Tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Tirsdag kl. 20.00 – 21.00

Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk, eller ved kontakt til træneren.
16
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ST70 GYMNASTIK

ST70 GYMNASTIK

Hold for voksne
Tilmelding på www.st70.dk under gymnastik
Mandag
17.00-18.00
STEP / Pris: 600 kr.

Trige søndergård

02.09.2019 – 23.03.2020

Helle

Step timen er for den øvede stepper. Koreografien er udfordrende, trinopbygningen hurtig, halve takter og mange drejninger.
Du forbedrer din kondition, forbrænding og koordinationsevne. Så har du lyst til mere, lover jeg en energi fyldt og inspirerende
time.

Mandag
18.00-19.00
STRAM OP / Pris: 600 kr.

Trige søndergård

02.09.2019 – 23.03.2020

Helle

Stram Op er en time, som udfordrer alle kroppens større muskler. Timen er bygget op omkring styrkeøvelser med mange gen
tagelser. Du træner således din muskeludholdenhed og øger din forbrænding. Der fokuseres på opstramning af hele kroppen og
arbejdes bl.a. med håndvægte, elastikker, bodybars samt stepbænke, der typisk indgår i opvarmningen i form af simple trinkombinationer. Teknikken vil blive grundigt forklaret og gennemgået i alle øvelser. Vi skal selvfølgelig arbejde med vores nyindkøbte
vægt stænger, hvor der bliver mulighed for lige netop at træne med de kilo du har brug for. Holdet er for dig, der ønsker at blive
strammet op og få øget styrke. Alle kan deltage.

Tirsdag
17.30-18.30
Trige søndergård
PILATES FOR BEGYNDER/ Pris: 600 kr.

03.09.2019 – 24.03.2020

Lucy

Pilates bruges til alle målgrupper, både som træning og genoptræning. Det er en velegnet træningsform til alle uanset alder og
køn. Pilates nedsættes risikoen for slid og overbelastning af rygsøjlen samt den korrekte holdning bedres eller beholdes.
I Pilates laver vi øvelse for muskelkorsettete rundt om rygsøjlen, bækkenbunden, de dybe små rygmuskler, åndedrætsmusklen
og danner tilsammen ”Kernen”. Vi spænd helle vejen rundt i kroppens muskler samt nakke, skuldre og hofter. Vi træner også
øvrige mave og rygmuskler som er også stor betydning for stabiliteten af rygsøjlen. Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret
i takt med vejrtrækningen, hvilket øger kropsbevidsthed, styrke, smidighed, balance og stække. Der laves stående, siddende
eller liggende uden eller med brug af redskaber som f.eks. strækelastikker, træningsbold, Pilatesbolde og Pilatesringe. Medbring
håndklæde, lille pude og overtrækstøj.

Tirsdag
19.30- 21.00
PILATES FLOW/ Pris: 850 kr.

Trige søndergård

03.09.2019 – 24.03.2020

Lucy

Alle kan være med i Piloxing– både kvinder og mænd (unge som ældre). Er det dig med skader i skuldrene, nakken, lænd,
hofte, så er Piloxing noget til dig. Træningen er ideel som genoptræning eller vil bare bibeholde en stærk, smidig ryg, skuldrene,
nakken, og hofte.

03.09.2019 – 24.03.2020

Lucy

Pilates styrker dine muskler og gør dem udholdende og spændstige, giver bedre kropsstabilitet, smidighed og balance og er et
system af stræk og styrkeøvelser, der forbinder krop og bevidsthed og gør dit legeme mere strømlinet. Samtlige pilatesøvelser
fokuserer på træning af kroppens center (mave, ryg og bækkenbund), alle kroppens muskler samt nakke, skuldre og ben. Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i takt med vejrtrækningen, hvilket øger kropsbevidsthed, styrke og smidighed. Der laves
stående, siddende eller liggende uden eller med brug af redskaber som f.eks. strækelastikker, træningsbold, pilatesbolde og
pilatesringe. Pilates flow holdet er holdet for en mere erfaren pilates udøver. Medbring håndklæde, lille pude og overtrækstøj.

Onsdag
16.30-18.00
Lokal center Bjørnshøj
BEVÆGELSE/AFSPÆNDING / Pris: 850 kr.

04.09.2019 – 25.03.2020

Dorrit

På det lille hold på Bjørnshøjcentret er der nydelse for krop og sjæl. Vi får bevægelse i led og muskler på en hensigtsmæssig
måde. Vi styrketræner ryg, mave, ben, arme, bækken - ja, alle de steder, der skal holde kroppen i gang. Vi laver smidigheds- og
afspændingsøvelser for nakke, skuldre og vi bruger elastikker og små bolde som redskaber. Vi får pulsen op, så meget pladsen
tillader og slutter hver gang med afspænding. På to af mødegangene vil der være dels ansigtsmassage og dels fodmassage, som
er helt op til deltagerne om man vil være med til. Der tages udgangspunkt i de gener deltagerne kommer med og gives vejledning i individuelle øvelser til hjemme brug. Alle aldre er velkomne.

Onsdag
16.30-17.30
KONDITIONSTRÆNING

Trige Søndergård

04.09.2019 – 25.03.2020

Vicki

Konditionstræning med simple trinkombinationer (koreografi) til musik. Koreografien er simpel, og du lærer de grundlæggende
trintyper inden for steptræning. Der forekommer kun meget få drejninger! Du forbedrer din kondition, forbrænding og koordinationsevne. Timen er for dig, der kan lide at bevæge dig til musik, men aldrig - eller kun få gange - har prøvet Step.

Torsdag
18.30-20.00
PULS & STYRKE / Pris 800 kr.
Tirsdag
18.30-19.30
Piloxing for alle/ Pris: 600 kr.

Lokal center Bjørnshøj

Trige Søndergård

05.09.2019 –26.03.2020

Olga

1,5 times work out hvor vi træner både kondition og styrke. Første del består af 45 min. konditionstræning med indoor cycling.
Her er der fokus på pulszoner, så et pulsur er en fordel, men kan også undværes. Andel del består af 45 min. cirkel træning på
gulvet. Her er der udvalgte øvelser for hele kroppen. Vi arbejder 30 sek. og holder pause i 15 sek.
Hver øvelse laves 2- 3 gange. Udspænding er lagt ind sidst i programmet.

Vi starter med at holde det naturlige lændesvaj, spænd hele vejen rundt, kondition træning, boksning, spark, balance, bevægelighed koordination, balance, strække og styrke. Piloxing time er sjov og varierende. I træningen sætter vi også fokus på muskel
korsettet rundt om rygsøjlen, den tværgående muskel, bækkenbunden, de dybe små rygmuskler og åndedrætsmusklen og
danner tilsammen Kernen muskler.
For dig som døjer med knæ, skuldre, nakken, hofte, lænd, vil du have mulighed for at få indflydelse på din led bevægelighed i
træningen. Træning vil også indeholde øvelser for både mave, ryg, lænd, skuldrene, hofte med redskaber ligesom, træningsbold,
Bodybar, X-turbe elastikker, hånd vægter, Pilates bold, Pilates ringe og uden redskaber, men med krops egen vægt. Inspiration er
fra Pilates, både stående og liggende. 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.

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19
18
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ST70 GYMNASTIK

ST70 GYMNASTIK

Hold for børn

Tirsdag
16.00-17.00
SPRING 4.-5. KLASSE / Pris: 550 kr.

Gymnastik for børn i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen
Tilmelding på www.st70.dk under gymnastik
Gymnastikopvisning for alle børnehold er søndag den 22. marts 2020

03.09.2019 – 24.03.2020

Martin

Holdet er både for piger og drenge. Vi skal bruge hele kroppen og have pulsen op og røde kinder med en masse spring og leg.
Vi skal skabe forudsætning for at blive en god springer igennem forskellige typer leg. Vi laver koldbøtter, vejrmøller, står på
hænder og laver selvfølgelig spændende redskabsbaner, hvor alle kan få små og store succes-oplevelser.
Tag din bedste ven med. I kan komme direkte fra SFO´en.
Vi glæder os til at se jer!

Mandag
16.45-17.40
02.09.2019 – 23.03.2020
PIGETONS 0.- 3. KLASSE (årgang 2013 – 2010(09) / Pris: 550 kr.

Mette og Mia

Om os:
Vi er to unge piger. Der har gået på Bakkegårdsskolen, og nu går vi begge to på gymnasiet henholdsvis 1.g og 3.g. Vi har begge
to lavet gymnastik i mange år og har selv haft hold. Vi har en voksen som ville være der hvis der sker noget, ellers er det os to
piger der står for alt træning.
Om holdet:
Pigetons er lige holdet for dig, hvis du vil gå til gymnastik, hvor der er fart på, masser af energi og puls, sved på panden og
mulighed for at bruge kroppen på mange måder. Vi skal lave en masse spændende forskelligt gymnastik, danse, sjippe og
have det sjovt til musik. Vi skal prøve forskellige håndredskaber, stepbænke, forhindrings baner, løbe stafet, lege, balancer og
meget mere. Er du klar på en masse fed gymnastik, god musik, sjov og ballade, sammen med andre glade piger, så skynd dig at
finde gymnastiktøjet frem og ta` en veninde eller to i hånden. Kom med dit gode humør og være med til at fyre den MAX af, vi
glæder os til at se dig.
Partisk info:
Holdet er….
- KUN for piger
- IKKE et springhold

Mandag
17.45-18.45
02.09.2019 – 23.03.2020
SUPER GIRLS 4. – 8. KLASSE / Pris: 550kr.

Om holdet:
Super Girls 4. – 8. klasse. Elsker du at danse og bevæge dig til høj musik? Så er dette hold lige noget for dig. Vi skal lave rytmisk
gymnastik og danse til en masse god musik og måske kender du et sejt danse ”moves”, som du synes andre skal lære. På holdet
skal vi også arbejde med de grundlæggende øvelser som sving, hop, krydskoordinering og balance. En af de ting vi fokusere på
er, at finde ud af hvilke bevægelser vores krop, kan lave. Udover det skal vi lege en masse lege og bare have det sjovt, mens vi
får pulsen op! I sæson vil vi arbejde på serie som vi skal opvise med til foråret 2020. Så er du frisk på at lave rytmisk gymnastik/
dans sammen med andre glade piger, så mød op – Det er lige meget om du aldrig har lavet gymnastik eller om du har gået til
gymnastik hele livet. Kom med dit gode humør og være med til at fyre den MAX af.
Partisk info:
Holdet er….
- KUN for piger
- IKKE et springhold
gymnastik eller om du har gået til gymnastik hele livet. Kom med dit gode humør og være med til at fyre den MAX af.
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Martin og Signe

Vi vil hoppe, springe, danse, løbe, kravle, rulle, gå på line og en masse andet hver tirsdag eftermiddag. Vi favner fra sanglege til
redskabsbaner, med en masse finurligheder indimellem. Dette hold er for børn uden forældre.

Onsdag
16.15-17.15
04.09.2019 – 25.03.2020
FORÆLDRE/BARN GYMNASTIK 2-4 ÅR/ PRIS: 550 KR.

Christian

På dette hold er forældrene med under hele timen. En del af timen vil være planlagte aktiviteter, som vil være med til at styrke
børnenes motorik og bevægelsessans. Vi vil danse til musik, bruge redskaber, træne balance og meget mere. Der vil altid være
en del af timen afsat til, at børnene frit kan lege med forskellige redskaber sammen med forældrene. Der vil være rig mulighed
for at brænde krudt af, og det er en tryg måde at lære gymnastiksalen at kende på.

Torsdag
16.15-17.15
SPRING 0.-3.KLASSE / Pris: 550 kr.

05.09.2019 – 26.03.2020

Klaus

Er du dreng eller pige og kan lide at hoppe og springe for fuld gas, lave kolbøtter, vejrmøller, stå på hænder, sjippe og danse
til fed musik, så er det her hold lige noget for dig. Gymnastik og leg er holdet for dig, der er fyldt med krudt og energi. Der vil
være fokus på, at det skal være sjovt at bevæge sig.

Mia og Mette

Om os:
Vi er to unge piger. Der har gået på Bakkegårdsskolen, og nu går vi begge to på gymnasiet henholdsvis 1.g og 3.g. Vi har begge
to lavet gymnastik i mange år og har selv haft hold. Vi har en voksen som ville være der hvis der sker noget, ellers er det os to
piger der står for alt træning.
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Tirsdag
17.00-18.00
03.09.2019 – 24.03.2020
GYMNASTIK OG LEG 4-6 ÅR / Pris: 550 kr.

Torsdag
17.15-18.15
SPRING 6.-7.KLASSE / Pris: 550 kr.

05.09.2019 – 26.03.2020

Klaus

Holdet er både for piger og drenge, som er vilde med gymnastik og spring. Gymnastik skal være sjovt, lærerigt og godt for hele
kroppen! Så meldt dig til på holdet, for vi skal lære mange spring, lege en masse og bruge kroppen som du ikke har prøvet før.
Vi glæder os til at se jer!

Fra foråret 2018
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TRIGE FE-ST-IHAL

WWW.TRIGE.DK

Trige Fe-ST-ihal 2019 den 5. oktober
Det bedste til mig og mine venner!

Trige FESTI-HAL
5. Oktober
2019

Støt op om vores
lokale sportsfore
ning ST70 og mø
nye og gamle bek
d
endte til årets FES
T-I-HAL
Musikken i år kom
mer fra Anders
Munch med ban
der leverer Dan
d,
marks bedste Gas
& Larsen show,
krydret med egn
e toner og tekste
r

Køb billetter på

billetten.dk

Prisen er:
250 kr. med spi
sning
150 kr. uden spi
sning
Vi har gode pris
er i baren, hvor
der er masser af
vand, vin og drin
øl,
ks.

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

Læs mere om Trig
e FEST-I-HAL i den
omdelte brochu
husstandsre.

Kære Spørring/Ølsted/Trige borger det er nu 5. år i træk vi afvikler Trige Fe-ST-ihal.
Det er jo det første lille jubilæum!
Vi har de seneste år haft nogle sjove og hyggelige aftener
og ser med fornøjelse frem til de kommende år. Vi har haft
fremgang i antallet af deltagere hvert eneste år og mangler
nu blot ganske få ekstra for at vi runder 200 deltagere. Vi vil
selvfølgelig gerne takke alle, som har bakket op de første år
og håber at se jer igen, meget gerne sammen med det naboeller venne-par, som var forhindret sidste år. Så skal vi nok nå
op på 200 deltagere i år.
Vi holder i år arrangementet den 5. oktober i
Bakkegårdshallen.
PROGRAM
Kl. 17.30
Dørene og baren åbnes for gæster med madbillet.
Kl. 18.00
Fællesspisning.
Vi gentager den populære Wienerschnitzel fra sidste år.
Under maden vil der være hygge musik fra professionel DJ.
Der vil også være mulighed for gode præmier i det amerikanske lotteri.
Kl. 19.30
Dørene åbnes for gæster uden madbillet.
Ca. Kl. 21.00
Anders Munch med band går på scenen første gang.
De giver Danmarks bedste Gas og Larsen show, så der skulle
være rigelig mulighed for lidt fællessang, samt lidt dans til
de kendte toner. DJ holder gang i festen i bandets pauser.
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Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Vi har aftalt med Trige Bodega, at de holder ekstra længe
åbent, hvis nogle skulle have lyst til at fortsætte.
Billetter kan købes på billetten.dk. Her kan der vælges
mellem billetter med eller uden fællesspisning.
Pris er
Kr. 250.- inkl. fællesspisning
Kr. 150.- eks. Fællesspisning
Baren tilbyder øl, vin, vand samt diverse drinks til yderst attraktive priser.
HUSK!
Alt overskuddet går til ungdomsafdelingerne i vores lokale
idrætsforening, ST70. Du er i princippet velgørende, imens du
hygger med gode venner og naboer fra området. Måske er
det endda dit eget barn, som får glæde af nye materialer eller
tilskud til stævner og ture!
Vi har endnu et år oplevet stor velvilje fra lokale erhvervsdrivende. De støtter op om arrangementet både økonomisk og
med præmier til amerikansk lotteri. Det er vi selvfølgelig utrolig taknemmelig for. Vi vil derfor gerne opfordre til at deltagere
og medlemmer i ST70 også støtter op om vores sponsorer, når
der er mulighed for dette. Støt vores sponsorer – de støtter os!
Vi ses den 5. oktober.
Mvh ST-øttegruppen ST70
PS!
Tyrolerpåklædning er ikke krævet, men festligt!
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Hjertevarme billeder

Ca. kl. 02.00
Trige Fe-ST-ihal slutter.

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

ELLEN’S PLÆNE

Ellen’s plæne
I slutningen af april holdt vi officiel indvielse af vores nye ”bypark”, Ellen’s Plæne

28. april blev der leget, hygget og
grillet pølser på vores nye fællesområde
overfor Brugsen. Det var også dagen,
hvor stedet fik sit navn, mere end 300
havde givet deres bud på, hvad stedet
skal hedde, og den suveræne vinder er
”Ellen’s Plæne”.
Her boede Ellen
Der er sikkert mange, der ikke ved hvem
Ellen var, derfor har vi været i Lokalarkivet for at snuse lidt, samt talt med Poul
Eberhard, som er søn af Ellen.

det forlyder, der var rift om at tjene på
gården, da Ellens mad var bedre end på
mange andre gårde.
Da Ellen blev enke, var der ikke nogen
til at drive gården videre, da alle børn
havde fået deres eget, så de 60 ha land
blev solgt fra af flere gange. Et pænt
stykke af den frasolgte jord, er i dag
bebygget med Trigeparken. Det sidste
stykke jord fra gården blev solgt til

Aarhus Kommune som byggede plejecentret ved siden af Bjørnshøjgård. En
klausul ved handelen var, at Ellen kunne
blive boende på gården så længe hun
havde lyst.
Ellen blev boende på gården til sin død
i februar 2008, og gården blev senere
på året revet ned for at give plads til
”Ellen’s Plæne”.

Hvor der nu er en dejlig plæne lå det,
der i daglig tale blev kaldt Eberhards
gård, men hvis rigtige navn er Bjørnshøjgaard. En gård der sandsynligvis var
fæstegård under stamhuset Bidstrup,
den fine herregård tæt på Laurbjerg,
indtil slutningen af 1700-tallet. Hovedbygningen er fra 1875 og avlsbygningerne fra starten af 1900-tallet.
I 1889 blev gården købt af sognefoged
Laust Eberhard, og Eberhardernes ”regeringstid” på gården begyndte. I 1934
købte Laust’s søn gården efter sin fars
død, og flyttede ind sammen med sin
hustru Ellen.
Hvem er Ellen?
Som det fremgår ovenfor giftede Ellen
sig med en Eberhard og blev gårdmandfrue i Trige.
Ellen er datter af bagermesteren i Hinnerup og således ikke af gårdmandsslægt.
Hun blev butiksuddannet i Aarhus i en
læderforretning, og ved siden af sit
arbejde tjente hun en ekstra skilling ved
at spille til stumfilm i Hinnerup Biograf.
For at kunne stå for husholdet på en
stor gård var Ellen på husholdningsskole, så hun kunne tage vare på hushold
og madlavning til familie og folkehold.
Hun må have været dygtig til at tilegne
sig kogekunstens hemmeligheder, for
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2M-AUTO

Randersvej 588, Spørring . 8380 Trige
Tlf. 42 92 30 64 . post@2m-auto.dk
www.2m-auto.dk
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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
René Lange, Formand
Karina M. Kristensen, Kasserer/kiosk
Hans Henrik Warming, Turnering
Lone Engelbrecht Jeppesen, Bestyrelsesmedlem
Sascha Salo, Sekretær

30 78 09 21
22 40 05 73
40 83 49 23
20 26 00 34
60 89 46 28

Bærmosehøjen 57, 8380 Trige
Pannerupvej 3, 8380 Trige
Østermøllevej 7, 8380 Trige
lone_jeppesen@hotmail.com
Knoldevej 2, 8380 Trige

r-lange@outlook.com
karinaandersen1973@gmail.com
warming@pc.dk

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 Gartnerparken 8, 8380 Trige

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

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

gymnastik@st70.dk

SOLGT

SOLGT

GARTNERPARKEN 91 - KØBSAFTALE UNDERSKREVET

GARTNERPARKEN 95 - KØBSAFTALE UNDERSKREVET

SOLGT

SOLGT

TRIGE MØLLEVEJ 204 - KØBSAFTALE UNDERSKREVET

SKAL DIN EJENDOM VÆRE DEN NÆSTE VI SÆLGER?

Vi søger flere boliger
til salg i dit lokalområde.
Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering
Ring til danbolig Tilst på 86 24 51 00

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

Går du med salgstanker?

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

Kig forbi danbolig Tilst eller se mere på danbolig.dk/Tilst
26
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danbolig Tilst
Tilst Skolevej 23
Tilst
Tlf: 8624 5100

WWW.TRIGE.DK

LOKALARKIVET
TEKST: HENNY HANSEN

Fra Lokalarkivet
Til det triste billede af branden på Lergravvej kan jeg knytte en lille historie.
Da vi i for 50 år siden flyttede til Trige, boede Osvald i det stråtækte bindingsværkshus på Lergravvej. Han kørte rundt i området
i sin lille brune varebil og solgte brød og kager. Dengang var det ikke muligt, som i dag, at købe brød og kager i næsten enhver
butik.
Osvald var en glad og positiv mand og bragte ”nyheder” fra området med sig rundt. Han havde også sin lille foxterrier med, og
på et ugentlige besøg advarede jeg ham om at lukke hunden ud, da vores kat havde killinger, men hans svar var, at den sagtens
kunne ordne en kat, hvis den blev for nærgående. Inden han næsten havde fået talt færdig, så vi hunden løbe ned af vejen
hylende, og med katten på ryggen, lidt efter kom den dog tilbage, slukøret og med tydelige potemærker i nakken.
Osvald tog det med godt humør, men efter den tid blev hunden inde, mens vi handlede.

FOTOS: INGE LYNGGAARD HANSEN

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.
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WWW.TRIGE.DK

PLAKATSØJLEN

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

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

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

04.09.

19.00

ST 70 Banko

Trige forsamlingshus

23.09.

19.00

Præmiewhist starter

Trige forsamlingshus

07.10.

19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

BANKO
i Forsamlingshuset
Så starter banko sæsonen igen i Trige
forsamlingshus den 4.9.-2019 kl. 19.00
Jørgen og tommy er klar til at tage imod jer
Glæder os til at se jer.
Hilsen bankoudvalget fra ST 70

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…

Afskedsreception

I anledning af at Jette - efter mange år i Trige brugs - har søgt
nye udfordringer holder vi afskedsreception fredag den 30/8 fra
kl. 16:00 til 18:00 i butikken. Kom og hils og sige farvel til Jette
efter en god indsats.
Hilsen Butiksbestyrelsen.

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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