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Efteråret på vej
Vejret er blevet koldere, dagene er blevet kortere og mørket fylder mere. Efteråret er
nu over os med sin smukke farvepalet, som giver et friskt pust til den mørke tid og
tilfører skønhed til naturens løvfald.
Graffiti-kunstneren Eske Touborg har sammen med elever fra Bakkegårdskolen
forvandlet tunnelen under Randersvej til et spændende, farverigt og budskabsrigt
kunstprojekt, som afspejler Triges mangfoldighed. Indvielsen var festlig, og både
lokalaviserne og Tv2-Østjylland har omtalt begivenheden. Nu kan man i hvert fald
se lys for enden af tunnelen, og synet af alle de smukke farver og illustrationer øger
lysten til at gå trygt gennem den.
Bakkegårdskolen fortsætter arbejdet for øget trivsel og et godt miljø i skolen. Dette
sker blandt andet på disse forskellige måder – inddragelse af trivselsledere, lege
patruljer, venskabsklasser, venner på årgangen, mobiltelefonpolitik … Alle disse
tiltag er med til at styrke fællesskabet på skolen.
De to første punkthuse i afd. 20 er nu færdige. De ser rigtig flotte og moderne ud.
Der er elevatorer, bredere døre og bedre tilgængelige rum uden dørtrin. Der arbejdes
i øjeblikket for fuldt tryk for at gøre de sidste punkthuse indflytningsklar til jul.
Trige er blevet større. Bakketoppens (SFO)’ens tidligere lokaler bliver forvandlet til en
ny daginstitution med to børnehavestuer og to vuggestuegrupper, hvor der er gode
rammer til at udvikle børnenes sprog, bevægelse og kreativitet. Efter planen åbner
den nye institution dørene i foråret 2021.
Efter ni år, forlader Peter Viuff sin post som præst i Trige. Peter har taget initiativ til
mange projekter. Han har bl.a. forsøgt at slå rekorden for verdens længste luciaoptog. Han har også været med i oprettelsen af skaterbanen, tunneludsmykningen osv.
Hans fremtidige arbejde vil bestå af at formulere visionen for folkekirken i Ribe Stift
og Malt Provsti - og forsøge at visualisere, i hvilken retning kirken skal i fremtiden.
Treklangs grafiker Inge Lynggaard Hansen udgiver sidst i oktober en persisk kogebog
”Det persiske køkken” med farverige retter fra Iran. Her har hun brugt sine evner
som madstylist, skribent, fotograf og grafiker for at kunne skrive bogen.
Kamal Ahmane

Meget mere discount!
Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen
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Steen Edeling
Bærmosevej 1
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NÆSTFORMAND
Henny Hansen
Bjørnshøjvej 18
Trige
Tlf.: 86 23 12 99

KASSERER
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

TREKLANG · Oktober 2019, nummer 105

3

NYTTIGE OPLYSNINGER

KFUM SPEJDERNE

Nyttige oplysninger

KFUM Spejderne Spørring/Trige

Alarm
Politi
Lægevagt

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

Lørdag d. 7. september var der åbent
hus hos spejderne i forbindelse med
deres 40 års jubilæum.

Trige Kombi-Bibliotek

Der var leg i haven, gamle billeder og
kage, dagen sluttede af med spisning
for tidligere og nuværende medlemmer.
Det var en hyggelig dag, dog var der
ikke så mange, der kom forbi.

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

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

Billederne hænger stadig i vores lokale
på Søndergården, hvis nogen skulle have
interesse kontakt Lykke på 2026 5564.

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

Familiespejderenhed

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.

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

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

Vi har hos Spejderne Spørring Trige
snakke om at starte en familie
spejdeenhed op, og vil høre om der
kunne være interesse for dette??
Inden vi arbejder videre.
Konceptet med familiespejder er
at børn i alderen ca. 3-6 år kommer
ud i naturen sammen med deres
forældre. Det kan være f.eks.
1. gang om måned eller flere.
Kunne du være interesseret
kan vi kontaktes på
spejdernetrige@gmail.com
TREKLANG · Oktober 2019, nummer 105
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HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Aktiviteterne i Helhedsplanen er
for hele Trige og omegn

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.

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.

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

Nyt fra afdeling 20
En god sommer er ovre, og efterårets skønne farver viser sig i landskabet. Alle årstider har hver sin charme,
og giver muligheder for forskellige gøremål.
Her i afd. 20 ser vi flyttebiler, som har travlt med at hjælpe nye beboere til de 2 første færdige punkthuse. Men også
kendte ansigter som har været genhuset, vender tilbage til en opgang, som de har været glade for at bo i. For
nogles vedkommende er det nu muligt måske at kunne forblive i lejligheden lidt længere, da der er elevatorer og bedre
tilgængelige rum uden dørtrin, bredere døre osv. Disse ting gør for mange en stor forskel. Trige Parkvej 19 og 15 er fyldt
op og der arbejdes for fuldt tryk for at få de næste punkthuse indflytningsklar. Vi krydser fingre for, at de resterende
opgange kan være klar som forventet til Jul.
Afdelingen har afholdt det årlige afdelingsmøde, som foregik i vores ny-renoverede lokaler TP 27 kld. Der var rigtig
pænt fremmøde, og snakken gik lystigt. Mange gode spørgsmål blev drøftet. Nogle kunne besvares med det samme,
mens andre krævede nærmere uddybelse, før der kan meldes tilbage senere. Referat fra mødet vil blive omdelt til alle
afdelingens beboere. Aftenen sluttede af med smørrebrød og et lille glas til at skylle ned med. Bestyrelsen takker alle for
et godt møde.

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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TRIGEPARKEN

Mødestedet
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. 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

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.

Borgerservice
i Trige

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

Café Spisestuen
Café Spisestuen i Beboerhuset
Oasen, Trige Centervej 26A

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

CAFÉ SPISESTUENS MENU 2019

Tilmelding til Bodil på tlf. 40 85 50 79 senest 2 dage før.

31. oktober
Mørbradgryde med kartoffelmos, mormorsalat og is

Café Spisestuen kan max. have 50 spisende gæster.
Vær opmærksom på, at vi sælger maden efter førsttil-mølle-princippet. Ret til ændringer forbeholdes.

14. november
Flæskesteg med kartofler, rødkål og surt
Ris a la Mande m. Kirsebærsovs

PRISER

28. november
Julefrokost OBS! kl. 12 - 14 - 50 kr.

Studiecafé

På biblioteket hver onsdag kl. 19. – 21.

Aftensmad
Dessert
Sodavand

40 kr
10 kr.
5 kr.

Børn under 12 år ½ pris
Gratis kaffe efter maden

Tilmelding Uge 47
18. november - 23. november
Kun pr. tlf. til Bodil
Julemiddag og Julefrokost
er efter først til mølle princippet.
Husk tilmelding!!!!

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

8

TREKLANG · Oktober 2019, nummer 105

TREKLANG · Oktober 2019, nummer 105

9

ADRESSELISTE TRIGEPARKEN

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

Trige Centervej 36 st. tv.
afd19@bf-ringgaarden.dk
Trige Centervej 42 st. th.
szczyrbak@live.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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Bakketoppen
– en ny institution rejser sig fra SFO’ens lokaler

Byrådet i Aarhus Kommune har
besluttet, at der skal bygges en ny
daginstitution i Trige. Det bliver i
Bakketoppen – SFO’ens tidligere
lokaler

Trige har haft vokseværk den seneste
tid. Det kan vi også mærke i daginstitutionerne, hvor der efterhånden er
så stor efterspørgsel efter pladserne i
Trige, at der er belæg for at bygge en ny
institution. Pengene er blevet bevilget af
byrådet, og processen er så småt gået i
gang.
Planen er at ombygge Bakketoppen.
Det er den tidligere SFO-bygning – den
røde murstensbygning, der ligger på
Bjørnshøjvej lige oven for Bakkegårdsskolen, i et smørhul mellem skole, stier
og boldbaner.
I et godt samspil med skole og SFO har
vi gradvist overtaget Bakketoppen efter
SFO’en, der er flyttet til andre lokaler
på skolen. Siden marts har Tumlehøjens
storebørnsgruppe (de ældste børne
havebørn) dagligt erobret Bakketoppen
og udforsket de nye omgivelser.

De omgivelser, der nu er på tegnebrættet, så vi indendørs og udendørs kan
forvandle de tidligere SFO-rammer til en
ny daginstitution.
Sprog, bevægelse og kreativitet
Det er planen at den nye institution
får fire stuer. To børnehavestuer og to
vuggestuegrupper.
Efter planen åbner den nye institution
dørene i foråret 2021. Derefter har vi to
daginstitutioner i Trige. Tumlehøjen, som
den ser ud nu, og Bakketoppen med fire
stuer/grupper.
Det bliver to adskilte afdelinger med
hver sin leder.
Vi er stadig i den spæde begyndelse,
hvor arkitekten samler vores ønsker og
drømme og prøver at skabe en daginstitution ud af 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
12
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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

Vi ønsker blandt andet, at det skal være
tydeligt, at der arbejdes med sprog og
pædagogisk idræt.
Til at holde den kurs har vi dannet en
styregruppe. Ud over arkitekten består
styregruppen af en konsulent fra Børn
og Unge, arbejdsmiljørepræsentanten
fra Tumlehøjen, en forælder fra bestyrelsen, dagtilbudsleder Lea Olsen og
undertegnede.
Der har allerede været de første work
shops for personalet i Tumlehøjen.
Derudover har vi været på studietur
rundt i Aarhus. Vi har besøgt motorikog idrætsinstitutioner i Viby, Kolt-Hasselager og Christiansbjerg for at se nogle
nye institutioner og for at blive inspirerede i forhold til planløsninger, til at tænke
kreativt, og til at sikre plads til ”arkitektoniske overraskelser”.
Det har været en fin vitaminindsprøjtning til det, der gerne skulle blive en
god proces for både børn og voksne. I
får naturligvis mere at vide, efterhånden
som projektet skrider frem.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE

PETER PRÆST

TEKST: HENNY HANSEN

TEKST: INGE LYNGGAARD HANSEN

Repræsentantskabsmøde
November

X

12

Sæt kryds

Repræsentantskabsmøde
den 12. november 2019 kl. 19.30
i Trige Forsamlingshus

Trige-Ølsted Fællesråd afholder det
halvårlige repræsentantskabsmøde den
12. november 2019 kl. 19.30 i Trige
Forsamlingshus.

Der udsendes skriftlig indkaldelse direkte
til vore medlemmer, men fællesrådet
arbejder for alle i området og har nogen
beboere spørgsmål vi skal tage med på
vores møder med kommunens folk, eller
måske noget som I mener vi kan hjælpe
med, så er I velkommen til at rette henvendelse til et af forretningsudvalgets
medlemmer vores telefonnumre står i
Treklang.

Hvilke følelser forbinder du med det
forestående skift?
Som borger i Trige gennem 33 år og
som præst de sidste 9 år er det med stor
smerte, at jeg forlader min post i Trige.
Jeg vil komme til at savne den frihed
og mangfoldighed, som jeg ikke mener
findes mange andre steder og så selvfølgelig de kære konfirmander og andre
sognebørn.
Foto: Katarina Hirnerova Kocmanikova

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
Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
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Fremadrettet bliver Peter præst til
Peter provst i Malt provsti. Her skal
han være leder for 20 præster og 25
sogne.
Treklang har haft en lille snak med Peter
om det nye liv, der venter.

Dyrlægen
i Trige
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Peter præst bliver til
Peter provst

Der er sågar konfirmander, som har
skrevet til mig, at de i deres aftenbøn
beder om at jeg bliver provst i Trige - det
bliver man jo stolt over.....

og oprettelsen af skaterbanen osv., men
det at kirken viser, at den rummer alle
på kryds og tværs, det tror jeg er det
største. Folk i Trige har et godt forhold
til kirken, tror jeg. De føler, at de er velkomne, når de har lyst. Det er så vigtigt.
Flytter du fra byen?
Jeg har stadig min gård i Ølsted og den
beholder jeg som fritidsbolig og det er
også her, jeg skal bo som pensionist.
Så er planen, at jeg kommer tilbage og
bliver en del af det frivillige arbejde.
Hvad har fået dig til at søge nye
udfordringer?
Jeg har 15 års erfaring som præst og jeg
har en masse energi. Den vil jeg gerne
hjælpe især unge præster med at få et

godt præsteliv. Samarbejdet mellem
menighedsråd og de nye præster skal
være frugtbart. Jeg vil gerne prøve at
have et ”voksenjob”. Jeg tog en grundlæggende lederuddannelse og den vil
jeg gerne bruge på dette. Jeg vil gerne
medvirke til at kirken udvikler sig positivt. Kirken har brug for præster, der er i
topform og der mener jeg, jeg har noget
at byde ind med. Jeg vil gerne hjælpe
dem med at blive frimodige i deres
arbejde, så de kan sende begejstring
videre til sognebørnene i deres respektive sogne. De ansætter jo ikke bare en
præst, men også en form for kaospilot der skal være lidt kaos for at få ting til at
ske. Det må godt være lidt utraditionelt.
Vi ønsker Peter al mulig held og
lykke i sit nye arbejdsliv!

Og hvad er det så lige, du skal i
Malt?
Det jeg ønsker er, at hjælpe præster til
at bevare glæden ved deres arbejde.
Derudover skal jeg hjælpe menighedsråd
og præsterne frem til et godt samarbejde med hinanden. Jeg skal formulere
visionen for folkekirken i Ribe Stift og
Malt Provsti - og forsøge at visualisere, i
hvilken retning kirken skal i fremtiden.
Der er 42.000 folkekirkemedlemmer
i Malt provsti og de skal gerne kunne
opleve en levende kirke med begejstring
og glæde og det er lige netop dén glæde og begejstring, jeg får en væsentlig
rolle i at hjælpe med at finde frem.
Hvad er din største bedrift i Trige de
sidste 9 år?
Mange borgere i Trige har fået følelsen
af, at kirken også er deres. At kirken
også rummer lige præcis dem. At kirken
er for Gud og hvermand. Jeg har lavet
mange projekter - bl.a. at forsøge at slå
rekorden for verdens længste luciaoptog
TREKLANG · Oktober 2019, nummer 105
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TUNNELPROJEKTET I TRIGE

TEKST: INGE LYNGGAARD HANSEN FOTO: HENRIK PRINCE SØRENSEN OG KATARINA HIRNEROVA KOCMANIKOVA

TEKST: INGE LYNGGAARD HANSEN FOTO: HENRIK PRINCE SØRENSEN OG KATARINA HIRNEROVA KOCMANIKOVA

Tunnelprojektet i Trige
Børn og voksne kan nu gå igennem tunnellen og det er ikke nær så uhyggeligt
længere. Skolen kan tage elever med op
og undervise dem i alt lige fra de store
verdenskulturer, soldyrkelsen og religionerne og verdenshistorien til mangfoldigheden i Trige - det er med andre ord
en undervisningstunnel til gavn for alle.

Treklang har talt med Peter Viuff
om det fine tunnel projekt under
Randersvej, som forbinder Trige med
kirken.
Vi holdt møde i Trige Ølsted fællesråd,
og Steen Edeling foreslog, at nu skulle vi
altså have lysnet tunnellen og gjort den
pæn, så den ville kunne bruges, uden at
folk er bange for at gå igennem den.
Så var der én, der sagde, at hvis vi maler
noget pænt, så kommer der bare nogen
og maler grafitti henover. Og så var der
en anden, der sagde, at det er da bare
dét, vi skal: male den med grafitti.
Det tænkte jeg videre over om natten
og syntes, at det da var en god idé. Tunnellen fører jo op til kirken, så det kunne
jo være herligt, hvis det var religions
historien, man kunne male. Religionsdyrkelsen har nok altid foregået på den
bakke, hvor kirken ligger.
Så gik der ikke mange dage, før Eske
Touburg (som har skrevet tre bøger om
grafitti og har malet flere gavle i Aarhus)
kom ind i billedet. Jeg havde hørt ham
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i P4 i radioen og lagde mærke til ham,
fordi han virkede som en dygtig mand.
Maja fra skolen ringede vedr. en iværksætterklasse, som efterspurgte den type
projekt. De ville gerne have, at den ene
side i tunnellen skulle handle om mangfoldighed – noget som skolen brander
sig på. Klassen arbejdede nogen tid med
projektet og vandt simpelthen prisen for
det bedste projekt i Aarhus.
Ideen gik på, at for at vise mangfoldigheden i Trige skulle alle kulturer og
lande præsenteres på den ene side - ved
hjælp af flag. 32 nationaliteter er der
i Trige og der skulle være et flag for hver.
Vi gik så i gang med projektet og det
skulle finansieres. Det var lederrådet,
menighedsrådet, skolen, kirken,
fællesrådet, borgere og boligsociale
medarbejdere fra Helhedsplanen – en
masse var med for at stable projektet på
benene. Brugsen sponsorerede mad og
drikke, den dag tunnellen skulle åbnes.
Vi lavede crowdfunding. Hele Trige var
med til at finansiere tunellen.

Derfor er det en god gave til Trige. Man
kommer sikkert igennem tunellen, man
lærer noget og den kan bruges til under
visning. Kirken kan jo også undervise
religionsudviklingen i Danmark, om man
ønsker det.

Vi holdt reception den 20.9. kl. 13.15,
hvor hele skolen kom og sang en sang
- vores lokale Thomas Sejthen kom og
spillede og en basist Jesper Smalbro,
– begge fra Trige. Det kommer med i
næste Treklang.

Ideen med tunnellen er børn og ældre
ikke skal rende over Randersvej og
risikere at blive kørt ned. Hvis man kan
gå igennem tunnellen og samtidig lære
noget, er det jo fantastisk.
Mange ønskede at lære at male grafitti,
og vi havde alle elever fra 5.-9. klasse
på workshops, hvor de lærte om
grafittikunsten. Og de lærte en masse
af Eske og fik dermed ejerskab over
projektet. Det er forebyggende for, at
den bliver malet over.
Landene i starten af tunnellen virker som
et virvar – og så kommer specielle steder
til – pyramider, den kinesiske mur osv.
Moder Jord, Soldyrkelse, nordiske
guder og kristendommen munder ud
i en blandingsreligion, der er meget
folkelig og består af islam, kristendom,
buddisme osv. Den sidste tegning er et
IKEA skilt, som stiller spørgsmål ved om
den nye religion, vi dyrker i vores tid i
virkelighed er forbrug. I loftet bruges
skriftsprog fra oldtiden til nu. Forskellige
bogstaver fra de forskellige ord danner
ordet MANGFOLDIGHED.
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Det sker på
Bakkegårdsskolen
Det skal være rart at gå i skole.
Trivsel er afgørende for barnets
skolegang. Derfor laver vi en masse
ting, der styrker fællesskabet på
skolen.
Trivselsledere og legepatruljer
Vi har indført trivselsledere. Det er et
korps af elever, der laver lege og aktiviteter for de andre elever i pauserne.
Forskning har vist, at mobning sjældent
opstår i timerne, men derimod i frikvartererne. Hvis man skaber gode pauser,
så er det med til at minimere mobning.
Trivselslederne er gode rollemodeller.
Samtidig sætter de lege og spil i gang,
som de andre elever kan være med i.
Venskabsklasser
Alle klasser på skolen har en venskabs
klasse. Venskabsklasserne mødes flere
gange i løbet af skoleåret. Her hjælper
de ældre elever de yngre. Det betyder,
at man ikke er bange for de store elever.
Venskabsklasserne laver forskellige lege
og hygge sammen. Men det kan også
ske, at de arbejder fagligt som læse
venner, hvor de små læser for de store
eller omvendt.

Læsevenner
18
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Morgensang og fællessamlinger
Hver skoledag i indskolingen (0.-4.
klasse) starter med morgensang. Det
giver skoledagen en fast rytme, hvor
dagen starter med sang og glæde.
Børnene synger så taget er ved at lette.
Morgensangen er også fysisk fællesskab,
der styrker oplevelsen af, at vi er et stort
fællesskab også på tværs af klasserne.
I dette skoleår har vi indført morgensang
for hele skolen den sidste fredag i hver
måned. Her synger alle skolens 400 elever to sange. Desuden skiftes årgangene
i udskolingen (5.-9. klasse) til at finde på
et indslag.
God morgen og god weekend
På Bakkegårdsskolen hilser vi på hinanden. Vi er en landsbyskole, der ikke
er større, end at vi kender hinanden på
tværs af klasserne. Det er direkte skrevet
ind i vores værdigrundlag, at vi hilser på
hinanden. Uanset om man møder en
elev, en forælder eller en fra rengøringen, så er det naturligt at sige hej eller
god morgen eller god weekend.

Klassetrivsel

Den daglige trivsel i klassen
Lærerne og pædagogerne i klassen
arbejder med at skabe et rart og godt
læringsmiljø i den enkelte klasse. Det
gør de ved at skabe trygge rutiner og
regler og ved at tale med klassen om
trivsel og fællesskabet. Det er vigtigt for
børnenes læring, at klassen er et trygt
miljø, hvor man ikke er bange for at lave
en fejl.

lærerne. Vi har en trivselshandleplan
og antimobbestrategi med gode råd
og materialer. Planen ligger på skolens
hjemmeside.
Sådan arbejder vi med læring
Bakkegårdsskolen har hævet de faglige
resultater de seneste 5 år.

Venner på årgangen
På alle årgange arbejder vi med holdtimer på tværs af klasserne på årgangen.
Det gør vi både for at kunne differentiere undervisningen, men også for at
styrke fællesskabet. Vi vil gerne have, at
man kan få en god ven, der ikke går i
ens egen klasse.

Mobiltelefoner
Forskning fra London viste at elever
klarede sig bedre i skolen, da der blev
indført restriktioner på brugen af mobiltelefoner på skolen. På Bakkegårdsskolen må mobilen bruges i undervisningen,
når det har et læringsformål. Ellers skal
mobilen være slukket og ligge i elevens
aflåste locker (6.-9. klasse) eller taske
(0.-5. klasse).

Når det er svært
Hvis der opstår mobning eller mistrivsel,
så er det vigtigt at vide, hvad man skal
gøre. Vi lægger vægt på et tæt for
ældresamarbejde, hvor vi kan gribe ind
hurtigt. Skolen har to akt-pædagoger
ansat. De kommer rundt og hjælper

Holdtimer
På Bakkegårdsskolen har alle klasser fra
1. – 9. klasse en ugentlig dansktime og
en ugentlig matematiktime, hvor der er
to lærere i klassen. Det giver mulighed
for at dele klassen i mindre hold og udfordre flere elever på passende niveau.

Samarbejde

Desuden arbejder vi med holddeling på
tværs af årgangens klasser. Det giver
mulighed for at differentiere samtid
med at det styrker venskaberne mellem
klasserne.
Fagkonferencer
Vi har indført fagkonferencer på alle
årgange i dansk og i matematik. Ved
fagkonferencen mødes årgangens
faglærere med læsevejlederen eller
matematikvejlederen samt den pædagogiske leder. Ved konferencen taler de om
klassens og de enkelte elevers faglige
udvikling.
10 tegn på god undervisning
I dette skoleår arbejder lærerne og ledel
sen i fællesskab med 10 tegn på god
undervisning. Målet for os er at kunne
dele viden og reflektere og udvikle på
undervisningen sammen. På den måde
er det ikke bare børnene i skolen, der
skal lære noget. Vi voksne skal også
arbejde med vores egen læring og
udvikling.

Fra læseferie til træningsperiode
For to år siden afskaffede vi den så
kaldte læseferie i 9. klasse i juni måned.
De fleste elever har svært ved at sidde
derhjemme og læse op på et fag helt
uden hjælp. Derfor har vi indført en træningsperiode, hvor eleverne kommer op
på skolen et par timer hver dag og får
hjælp til at komme videre med træningen inden prøven.
Fagdage – anderledes skoledage
I dette skoleår har vi indført 10 fagdage
i løbet af året.
På en fagdag har man samme fag og
samme lærer en hel dag. Det giver
mulighed for at skabe nogle anderledes
skoledage, hvor man lærer dansk eller
engelsk eller historie eller et helt fjerde
fag på en mere oplevelsesrig måde.
En fagdag giver for eksempel mulighed
for at lave rollespil i historie, tage i
skoven i naturteknik, arbejde med kreativ skrivning i dansk, bygge ting i matematik, osv. I næste nummer af Treklang
vil jeg skrive mere om fagdagene.

Anderledes skoledage
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DET PERSISKE KØKKEN
TEKST: KAMAL AHMANE OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det persiske køkken

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

En overflod af skønne retter fulde af duft og smag

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

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Treklangs grafiker og fotograf Inge
Lynggaard Hansen udgiver i disse
dage en persisk kogebog.

Der er helt sikkert også syrlige pickles,
oliven i granatæblesirup og auberginedip.

Inge fortæller: Jeg er rejseleder i mellemøsten og har været i Iran mange gange.
Jeg havde lagt mærke til, at mange af
vores gæster ønskede at lære at lave
maden – fuldstændig ligesom jeg i sin
tid også ønskede at lære det. Og i en
tid, hvor mange er nysgerrige efter at
prøve kræfter med noget, der er anderledes, så tænkte jeg, at det kunne være
spændende at skrive sin egen kogebog.
Så her er den. En persisk kogebog
skrevet af en dansker...

Sådan sidder man og småspiser længe.
Som dansker tænker man, at dette er
selve måltidet og ofte sidder man og bliver lidt småmæt. Men så kommer risen
ind på et kæmpe fad og forskellige slags
gryderetter og kebab...

Jeg har kendt til det persiske køkken i
over 30 år. Jeg havde dengang en iransk
kæreste og det var mens hans forældre
var hos os i tre måneder, at jeg lærte en
masse om persisk mad.

spiser til - pickles fx - kan godt være
stærkt. Jeg har smagt auberginer og
hvidløg, der har ligget i eddike i 16 år.
Der er over 35 opskrifter i bogen og udførlige trin for trin vejledninger til, hvordan man fx koger risen. Alle steder er
det nøje beskrevet og der er billeder af
alle retter. Flere steder er der forklaring
om de tørrede limefrugter, safranen,
hvordan man nemmest får kernerne ud
af granatæbler osv.

Persisk mad laves med kærlighed. Det er
ikke fastfood - men skal simre og buldre
under låg i timevis. Det gode er, at man
kan tilberede det i god tid – det bliver
kun bedre af at stå til næste dag.
Man hakker og snitter friske krydderurter i lange baner og man kan de fleste
gange erstatte kødet med bønner og
linser, så det er også utrolig sund mad.
Selve maden er ikke stærk, men passer
fint til danske smagsløg. Men det man

Det røde guld - safran - er kendt som
verdens dyreste krydderi. Til blot 100
gram safran skal man bruge ca. 10.000
støvfang! Udover prisen, så er safran også kendt for sin antidepressive
virkning. Iranerne joker af og til ved at
spørge, om man har “indtaget for meget safran”, hvis man er i ualmindeligt
godt humør.
Fortsættes næste side...

Hans mor og jeg lavede yoghurt om
aftenen, som vi satte under dynen, så
den kunne syrne. Vi hældte den over i et
klæde og lod den hænge og dryppe sig
cremet. Disse og mange andre opskrifter
er taget med i bogen.
Hun lærte mig også at lave ris. Risen i
Iran er ikke en sidedish, men nærmest
selve hovedretten og den bliver IKKE
lavet i en pose, der koger i ti minutter.
Den skal skylles, ligge i blød, koge og
dampe – og det tager tid. TIl gengæld
smager den helt fantastisk, når den er
færdig.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisionsfirma . cvr 3714 2042
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I Iran gør man meget ud af at dele et
måltid mad. Og man bliver altid som
minimum budt på en kop te lavet på
en gammeldags samovar. Der er stor
gæstfrihed og siger man ja tak til at
spise med, så går de ikke i panik over, at
der ikke er stole nok til alle. Man sidder
nemlig ofte på gulvet på de persiske
tæpper med kæmpe puder i ryggen.
Maden stilles på store fade i midten og
starter typisk med friske krydderurter,
som man spiser sammen med et stykke
friskbagt babaribrød - måske med lidt
feta eller yogurt.

Inge Lyngga
ard
Hansen

persiske
køkken
Det

En overflod
fulde af duftaf skønne retter
og smag

muusman
FOR LAG

n
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DET PERSISKE KØKKEN

Og så er bogen krydret med billeder fra
mine mange rejser i Iran, som jeg tit er
rejseleder til.
Hvem er målgruppen for denne
bog?
Der er forskellige grupper:
- de mennesker, der altid har lyst til at
prøve noget anderledes

WWW.TRIGE.DK

- folk, der har været turister eller som
har arbejdet i Iran eller er udsendte for
de danske firmaer, der er dernede
- og så er der de mange iranere og deres
efterkommere, som bor i vores land.
Mange af dem har aldrig lært at lave
maden.
- vegetarerne, der ofte er nysgerrige
efter at prøve nye sunde retter

Inge har skrevet teksten, tilberedt
maden, stylet, fotograferet den og
sat bogen grafisk op.
Bogen kan købes i boghandlen og på
nettet hos Arnold Busck, Bog&Idé mv.

LOKALARKIVET
TEKST: HENNY HANSEN

Så kan gymnasterne
endelig få gymnastiksalen for sig selv
I Trige har der nemlig været tradition for,
at man gik til gymnastik. Det har nok,
sammen med folkedans, været noget
nær de eneste aktiviteter, hvor egnens
karle og piger kunne mødes i samlet
flok.
Trige Lokalarkiv har fundet dette billede
frem som viser de djærve pigegymnaster
fra 1919 i matrosdragter, sikkert fra den
årlige opvisning.
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Bageste række fra venstre:
Jenny Sørensen, Karen Laursen, Karen
Frandsen, Frida Møller, ?, Betty Madsen
og Antonia Jensen.
Midten:
?, Magna Møller, Marie Rasmussen.
Forrest:
Marie Sørensen, Anna Rask,
Elna Laursen.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61

Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.
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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
saschasalo@hotmail.com

dit, mit og vores Trige.
Dit lokale mæglerteam, hjælper dig trygt igennem din bolighandel.
Din lokale mægler i Tilst, Sabro og Trige
Tilst@danbolig.dk

gymnastik@st70.dk

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

Fritliggende villa med attraktiv
beliggenhed.

Indflytningsklar etplansvilla i Spørring.
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

Villa, 1 fam.
Mosegårdsparken 31
Gedigen gulstensvilla fra 2007 med 165 veludnyttede kvadratmeter med
gulvvarme overalt. Gennemtænkt indretning med børneafdeling og forældreafdeling. Alrum og stue med loft til kip. 4 gode værelse, 2 badeværelser, lyst og godt hus med rolig beliggenhed, oplagt til børnefamilien.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

2.495.000
2.203

125.000
9.781/8.758

Bolig m2:
165 Grund m2:
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2007
Sag:
03020190133 Energi:

803

C

v. Claus Sørensen

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

danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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Super fin andelsbolig i attraktivt område.

Trige

Villa, 1 fam.
Lergravvænget 16
Skøn villa opført i 1999. Villaen byder på skøn entré med adgang til husets
samlingspunkt, nemlig køkken/alrummet med lofter til kip og ovenlysvinduer, stue, 4 værelser, 2 badeværelser samt bryggers. Ejendommen er velbeliggende på lukket vænge, tæt på indkøb og skole.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

2.995.000
2.898

150.000
11.728/10.503

Bolig m2:
153 Grund m2:
Stue/vær:
1/4 Carport m2:
Byggeår:
1999
Sag:
03020190143 Energi:

601
23
D

Trige

Andelsbolig
Holmkærvej 14
Skøn og indflytningsklar andelsbolig med kort afstand til indkøb, skole,
idrætsfaciliteter, skov mv. Stueplan: Entré, lys stue med udgang til solrig
terrasse og i åben forbindelse med fint køkken. 1. salen byder på repos, 3
fine værelser, ene med repos, samt godt badeværelse med gulvvarme.
Købspris:
Boligydelse:
Forbrugsafh. udgifter:

998.000
3.590
469

Bolig m2:
96 Udhus m2:
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
1988
Sag: 03020190067 Energi:

5

A2010

WWW.TRIGE.DK

PLAKATSØJLEN

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

21.10.

kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

04.11.

kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

15.11.

?

Børne disco 2-6 klasse

Forsamlingshus

18.11.

kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

02.12.

kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

08.12.

kl. 14.00  

Julebanko ( Andespil )

Trige forsamlingshus

Dagli’ Brugsen har fået
en ny uddeler
Han hedder Anders, er 28 år gammel og kommer fra en
souschefstilling i SuperBrugsen i Solbjerg.
Han har - siden han var 15 år - altid vidst, at han en skønne dag
skulle være uddeler. Nu er drømmen gået i opfyldelse. Han er
købmand helt ud til fingerspidserne, hvilket man også vil kunne
se på tilbuddene i butikken.

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

Anders sætter en stor ære i at betjene sine kunder. Han står altid
klar med et smil på læben, for alle skal nemlig føle sig hjemme,
lige så snart de træder ind i butikken.

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

Velkommen til Anders!

Vi kontakter dig hvis...
Du bliver altid kontaktet inden uforudsete
reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du
ved, hvad det koster, inden vi går igang.
Uforpligtende tilbud
Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på
reparationer.
Hvad sker der?
Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,
så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.
Original kvalitet
Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.
svarende til dem bilen er produceret med.
Vi sætter os ind i alle biler
Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

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