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Glædelig jul og godt nytår!
Denne juleudgave af Treklang bugner med godt læsestof.
16-årige Nina Lynggaard Jørgensen fra Trige debuterede som forfatter, og sikke en
lovende debut! Hendes bog med titlen ‘Den lille håndbog om håndtering af vanskelige forældre’ er en spændende og humoristisk bog, som har været en af årets
mest omtalte og roste nye ungdomsbøger. Udover de fine anmeldelser gæstede den
unge forfatter Go’morgen Danmark, TV2 News, Aftenshowet m.fl. Nina opfandt
begrebet ”Parentyfasen”, som beskriver forældre i overgangsalderen med tendens til
humørsvingninger og som lider af hormonforstyrrelser og søvnbesvær. Ifølge hende
ligner denne fase teenagefasen. Ninas egne tanker om, hvordan man kommer igennem teenageårene uden alt for store skrammer er et godt værktøj for teenagere til
at forstå forældre i overgangsalderen.
Indehaver af Battlearena paintball banen, Jesper M. Sørensen, lærer Charlotte Papsø
og elever fra 8. og 9. årgang på Bakkegårdskolen samt vores lokale specialeffectmand Henrik Andersen fra AMOS-FX arrangerede Trige Horror Walk 2019. Denne
spændende gyselige event - arrangeret som et gratis Halloween tilbud for byen - var
en kæmpe succes.
En gruppe godhjertede ældre damer fra HC Andersens strikkecafé i Trige Sogneråd
gør en forskel og strikker til langtidsindlagte og alvorligt syge børn i Familiehuset ved
Skejby Sygehus.
Bakkegårdskolen har indført 10 fagdage i løbet af året. Meningen med fagdagene
er, at eleverne og lærerne har mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt
område eller et fag og fortsætte med dette dagen igennem. Det kan eksempelvis
være et rollespil i historiefaget, en tur i skoven i naturteknik, bygge ting i matematik
eller arbejde med kreativ skrivning i dansk. Bakkegårdsskolen har i øvrigt, og for
andet år i træk fået 1,3 million kroner i præmie fra Undervisningsministeriet.
Pengene skal bruges til at øge elevernes læring og trivsel endnu mere.
Redaktionen siger stor tak til alle vore læsere, bidragsydere og annoncører, der har
været med til at støtte op omkring bladet.
Glædelig jul og godt nytår!
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
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk
Layout
www.lynggaardhansen.dk
Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg, oplag: 2.400

Dette nummer omdeles 7. december 2019. Næste nummer af Treklang udkommer den 14. februar 2020.
Deadline for tekst og annoncer er den 10. januar 2020. Indsend materiale til: treklang@yahoo.dk

Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk
2

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

NÆSTFORMAND
Henny Hansen
Bjørnshøjvej 18
Trige
Tlf.: 86 23 12 99
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KASSERER
Peter Koberg
Vestermøllevej 82
Trige
Tlf.: 42 50 17 04

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

UDVALGSMEDLEM
Jesper Holt Andersen
Holmkærvej 40
Trige
Tlf.: 60 14 71 87

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
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Købmand

Brian Lind
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NYTTIGE OPLYSNINGER
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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.

Jul på Trige Kombi-bibliotek

www.aakb.dk/trige

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

Åbningstiderne omkring Jul og Nytår

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Biblioteket er helt lukket fra mandag
den 23. dec. og åbner igen torsdag
den 2. januar. Vær opmærksom på at
materialer lånt på andre biblioteker
kan have afleveringsdato mellem Jul og
Nytår. Dette gælder ikke for materialer
lånt i Trige.

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

God Jul og Godt Nytår

Ønsker du dig en bog i julegave, eller måske skal du give en i gave?

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

Biblioteket har igen i år et genbrugsjuletræ. Et juletræ bygget op at en masse kasserede bøger. Gennem året kasserer vi mange bøger, bøger som der ikke længere er kø på, eller bøger der ikke har været lånt ud i 3 år. Normalt bliver disse bøger kørt
på forbrændingen, eller solgt på Dokk1 i bogsalg. I Trige beholder vi nogle af dem og laver et juletræ, og der er mange gode
og pæne bøger. Frem til torsdag den 12. december kan man ønske bøger fra træet. Du udfylder en ønskeseddel og lægger
den i kufferten ved siden af træet. Derefter trækker vi lod, og de heldige får besked, så de kan nå at hente inden Juleaften.
I år består øverste del af juletræet af bøger til voksne, og det er helt forbudt at tage bøgerne ud af træet, så her må man kun
kigge. Juletræet står på et bord, og under bordet står alle børnebøgerne. Her må man både kigge og røre.
Juletræet er skrøbeligt, så pas godt på det, så det klarer at stå flot frem til 12. december.

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Kunst på Lokalcenter Bjørnshøj
Flere gange årligt ophænges billeder af udvalgte kunstnere på
væggene i centret.
Hver ny udstilling åbnes med en fernisering, hvor alle er
velkommen. Der serveres en forfriskning og den udstillende
kunstner fortæller lidt om sig selv og sin kunst.
Den 14. november var der et flot fremmøde til denne event,
men mange flere fra området kan få glæde af udstillingerne.
Næste gang der åbner en udstilling, vil det blive annonceret i
Treklang, så kom og nyd kunsten og samværet.
Henny Hansen
TREKLANG · December · Januar · Februar 2019/2020, nummer 106
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HORROR WALK
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TEKST: HENRIK ANDERSEN / FOTOS: HENRIK ANDERSEN OG JACOB PAPSØ

Horror Walk 2019
Efterårs tågen ligger tungt og fugtigt over Battlearena på Randersvej 532. Allerede på lang afstand, kan man høre
den ildevarslende musik og skrig fra skræmte Trige borgere.

Missionen er enkel: Red verden. Menneskeheden er blevet inficeret af en virus
der har gjort dem til frådende amok
væsner. Inden man i små grupper bliver
sendt afsted for at finde modgiften
hos ”slagteren” bliver man grundigt
undersøgt af skumle læger og så går det
løs. Morderiske klovne, besatte piger,
uhyggelige nonner og ikke mindst de
inficerede zombier. Alt sammen gemt
i en kulisse af røg, uhyggelige lyde og
creepy musik.
Trige Horror Walk 2019 blev arrangeret som et gratis Halloween tilbud for
byen og andre interesserede. Bag dette
gyselige totalteater står lærer Charlotte
Papsø, indehaver af Battlearena paintball
banen i Trige Jesper M. Sørensen og
Speciel effekt mand Henrik Andersen fra
AMOS-FX, og ikke mindst elever fra 8.
og 9. årgang på Bakkegårdsskolen.

og elev. Man må virkelig sige at eleverne
levede sig dejlig engageret ind i deres
roller og tog ansvar for projektet, hvilket
resulterede i en grufuld fed aften med
mange besøgene, der udover et godt
gys også kunne købe sodavand, kaffe
og kage der blev solgt af to forældreråd

på 5. årgang. Pengene herfra blev brugt
til deres klassekasser.
”Hvad der sker næste år vides ikke”
siger de 3 hovedkræfter bag projektet.
”Men lige meget hvad så lover vi, at det
bliver uhyggeligt hyggeligt”.

Horror

Paintball banen var den perfekte ramme
for et godt gys, og der blev lagt mange
arbejdstimer i at skabe den snørklede
labyrint deltagerne skulle bevæge sig
rundt i. Det spændene og anderledes
ved denne Horror Walk var at man på
den sidste halvdel af turen kunne få lov
til at skyde zombier med Lasergun pistoler. ”Nu har Battlearena haft adresse
i Trige i 5 år, og jeg har lyst til at lave et
Halloween arrangement for hele byen.
Vil i være med? ” Sådan lød Jespers
oplæg til Charlotte og Henrik, der straks
var med på ideen. Charlotte har de
sidste mange år brugt gys og horror som
en del af undervisningen.
Desværre valgte skolens ledelse for nogle år siden at droppe den traditionsrige
”Gysergang” som ellers var noget skolens elever så frem til hvert år. To gange
efterfølgende har Charlotte slået sig
sammen med Henrik og forsat traditionen udenfor skolens rammer. Det hele er
en givende samarbejdsøvelse der både
styrker relationer eleverne imellem, men
også det vigtige forhold imellem lærer
6
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KFUM SPEJDERNE

4A og 4B lægger blomster på
Peter Vilkens grav
Det har i mange år været en tradition,
at Bakkegårdsskolens to fjerdeklasser
lægger blomster på Peter Vilkens grav
d.11.11. Over hele landet, og i mange
andre lande lægges der blomster på
soldatergrave netop den dag.

eleverne gå rundt på kirkegården
med deres lærere, flere havde
blomster og pynt med til deres
slægtninges grave. En del elever
ville gerne se kirken, men der
var ikke tid, de skulle tilbage
til skolen.

KFUM – Spejderne Spørring Trige
Vi er stadig i underskud af spejderledere,
så er du gammel spejder eller voksen
og har lyst til at have med børn/unge i
naturen at gøre, så hører vi meget gerne
fra dig.
Æbledag ved Daglig’ Brugsen
Den årlige æbledag blev igen i år holdt
ved Brugen i Trige d. 10 oktober. Det
var en super hyggelig dag hvor både
spejderne og ulvene fik presset en masse
æbler til æblejuice, lavede æblegrød og
bål.

Hvert år får eleverne fortalt den spændende historie om, hvordan Peter
Vilkens blev soldat i den franske kejser
Napoleons hær, og de hørte om de
mange slag han deltog i. Men da kejser
Napoleon tabte det store slag ved
Waterloo, blev hans veteraner sendt
tilbage til deres hjemlande.
Hvordan Peter Vilkens kom til Trige, og
hvordan han endte sine dage her, er
en fantastisk fortælling, som kan fange
elevernes opmærksomhed.
I år hørte klasserne historien i Sognegården, og klokken 11 mødtes alle foran
kirken. Så gik vi ind til graven, hvor der
blev holdt en lille mindestund, og et
par elever lagde blomster på graven, i
de franske farver naturligvis. Så kunne

Jonna

ller hvert
Bunk fortæ

r Vilkens

år om Pete

Gruppetur
Den 4 .oktober var spejderne på gruppetur til Frydenlund-hytten i Herning.

Familiespejderenhed
KOLD & NYGAARD A/S
ANLÆGSGARTNER - ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Østermøllevej 3
8380 Trige

Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk
8
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Vi har hos Spejderne Spørring-Trige
snakket om, at starte en familiespejderenhed op i det nye år, og vil høre
om der kunne være interesse for
dette, inden vi arbejder videre?

Mødedage KFUM-Spejderne
Spørring Trige
Anlæg af haver
Belægning / brolægning
Pleje / vedligeholdelse
Træfældning / beskæring
Glatførebekæmpelse
Entreprenør
Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

Bæver 0.-1. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Ulve 2.-4. klasse,
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

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 måneden eller mere.
Kunne du være interesseret, kan vi
kontaktes på
spejdernetrige@gmail.com

TREKLANG · December · Januar · Februar 2019/2020, nummer 106
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TEKST: ANDREA BJERREGAARD RIED FOTO: ANDREA BJERREGAARD RIED / INGE LYNGGAARD HANSEN

16-årige Nina giver råd til
forældreramte teenagere
Parentyfasen
Tilbagelænet i sengen fortæller Nina om
sit begreb ‘parentyfasen’, og hvordan
hun mener den ligner teenagefasen:
“Det er, den alder forældre befinder sig
i, når de kommer i forty og fifty-alderen.
Kvinder kommer i overgangsalderen, og
mændene kommer i panikalderen.”

altid
Hvorfor er detskyld?
teenagerens

Nina beskriver grinende en dag, hvor
hendes skoletaske var blevet væk, og
hun og hendes mor kom op at diskutere om, hvem der var skyld i det. Nina
var sikker på, at hendes mor havde sat
tasken et mærkværdigt sted:
“’Stop nu med at bebrejde mig’ sagde
min mor. Så gik jeg op på hendes værelse og ledte lidt. Så lå den der: ‘Hvordan
vil du forklare det, mor?’”

Muusmann

Nina Lynggard Jørgensen går i 10. klasse på gastronomilinjen på
‘Skolen for Gastronomi Musik & Design’ i Vejle.
Da Nina Lynggaard Jørgensen var
14 år gammel, fik hun nok af dobbeltmoralsk forældrebrok. I dag er
Nina 16 år og kan kalde sig forfatter
til ‘Den lille håndbog om håndtering
af vanskelige forældre’.

i Trige nord for Aarhus. På værelset i
hjembyen begyndte tankerne at spore
sig ind på det, der senere skulle blive
til ‘Den lille håndbog om håndtering af
vanskelige forældre’.
“Jeg blev træt af at høre på ‘hun er
teenager nu’ og andet voksenbrok. Jeg
synes det var ironisk, for voksne opførte
sig ofte selv ligesådan.”
Nina, på dengang 14 år, tænkte: ‘hvad
nu hvis det ikke er teenageren der kommer i en svær fase, men ens forældre?’.
Hun undersøgte begrebet ‘overgangs
alderen’ og fandt ud af, at overgangsalderen og teenagefasen har flere
ligheder: Hormonforstyrrelser, tendens til
humørsvingninger og søvnbesvær.

Iført lyslilla fløjlsbukser og blå og orange
Converse sidder Nina godt plantet i sengen på værelset på efterskolen i Vejle.
Mascaraen sidder perfekt over de blå
øjne. Til højre er der en grøn krokodillepude, og bag hende hænger der billeder
af alt fra ‘Skriget’ til ‘Queen’.

Den nyudklækkede forfatter tager det
som et tydeligt eksempel på, at voksne
i parentyfasen nogle gange går rundt
med hovedet under armen, som de
sommetider kan beskylde teenagere for
at gøre.
Ifølge hende vil det være godt, hvis
vi husker på, at man sommetider går
rundt med de samme tanker barn som
forælder.
“Det spørgsmål: ‘Hvad skal jeg resten
af mit liv?’ Det tænker man meget som
teenager men også i parentyfasen: Hvad
skal man, når ens børn flytter hjemme-

der er ens for voksne og teenagere,
som jeg ikke havde tænkt over.” Inge
fortsætter: “Jeg tror den kan åbne op
for gode samtaler i hjemmet.”
Hold et spejl op
På Ninas efterskole snakker hun ikke
med særlig mange forældre, men den
unge forfatter har alligevel et par gode
råd til dem:
fra? Har man en pension? Hvad skal
man med den? Jeg bliver tit spurgt
om, hvad jeg vil, men der er ikke så tit
nogen, der stiller mine forældre lignende spørgsmål. Men det er noget, de
tænker meget over.”
Ninjamoves
I sin bog giver Nina tricks til, hvordan
man på konkrete måder tackler forskellige forældresituationer. De tricks kalder
hun for ‘Ninja moves’: “For eksempel,
hvis nu ens forældre kommer og spørger: ‘Er det dig der har spildt vand over
hele gulvet herude?’, og man så bare
lægger sig ned og spiller død.”

“I skal tale med mig i stedet for til eller
om mig. Så kan man snakke bedre sammen. Det er ikke rart at blive snakket
om og høre sætningen ‘ej hun er bare
teenager’.”
Nina synes, det er vigtigt, at man som
voksen husker at se indad: “‘Ej, hun
sidder hele tiden med telefonen’ kan

min far godt sige. Men da vi var på ferie
sammen, skulle han altid lige tjekke
telefonen, før vi spiste, hvor jeg ikke sad
med telefonen. Husk lige at kigge på jer
selv.” påminder Nina med et smil.
Hovedsageligt er ‘Den lille håndbog
om håndtering af vanskelige forældre’
skrevet til teenageren, men forældre er
velkomne til at læse med.
“Der er nogle gode fif. Man kan måske
enten relatere eller få åbnet ens syn på
situationen både som voksen eller teenager” siger Nina.
Nina har et råd til de teenagere derude,
der døjer med forældre i parenty alderen: “De skal nok komme ud af den fase
alligevel, så bare vær tålmodig.”
POLITIKEN

Søndag 27. oktober 2019

8 tema teenagere

Det er dine
forældre,
som er
umulige

Ingen bøger af teenagere til voksne
Ninas mor, Inge Lynggaard Hansen, har
været med fra starten. Hun var slet ikke
i tvivl om, at hendes datter skulle skrive
en bog:“’Du har tænkt noget andre ikke
har tænkt’ sagde jeg til hende.”

Gode råd:
Sådan
tackler du
trælse
forældre

P

arenty er et ord, som den 16årige forfatter Nina Lynggaard Jørgensen har opfundet om den fase, forældre kommer
i, når de er i overgangsalderen eller
i panikalderen – hvilket ofte falder
sammen med, at deres barn er i puberteten.
Her er ﬁre tegn på parenty-fasen
og gode råd til, hvordan teenageren
håndterer sine forældre:

16-årige Nina Lynggaard Jørgensen blev dødtræt af
forældre, som brokker sig over deres teenagebørn.
For hvad, hvis det i virkeligheden ikke er teenageren,
men forældrene, som træder ind i en ny, svær livsfase?
Det har hun skrevet en selvhjælpsbog om til unge.
KIRSTEN NILSSON

Nina kaster sig grinende ned i sengen på
efterskoleværelset for at demonstrere:
“Ens forældre vil bruge laaaang tid på
at tænke over, hvad man har gang i.
Så kan det være, at spørgsmålet enten
bliver glemt, eller også har man længere tid til at tænke over, hvad man
skal svare.” De fleste ‘ninja moves’ kan
man ikke helt bruge, indrømmer Nina,
men hun synes, det kunne være sjovt at
prøve dem af.

Siden er redigeret/layoutet af:
Dorrit Saietz/Søren Arke

T

eenagere er humørsvingende. Det
ene øjeblik er de glade og imødekommende – det næste afvisende
og irritable. De er ikke til at få op om morgenen, hvilket ikke er mærkeligt, for de er
heller ikke til at genne i seng om aftenen.
Her vil de hellere spille eller være på deres
mobil og sms’e med vennerne den halve
nat.
Sådan lyder den gængse fortælling om
den umulige teenager, men den ﬁk Nina
Lynggaard Jørgensen nok af. Hun er selv
16 år og blev så grueligt træt.
»Jeg synes, at voksne taler nedladende
om teenagere, som om vi er uvidende og
ikke har styr på noget. Som om man ikke
kan stole på os«, sukker Nina Lynggaard
Jørgensen hørligt i telefonen efter en terminsprøve på den efterskole, hun går på i
år.
Men faktisk synes hun, at det er de voksne, som er håbløse.
De er nemlig også i en ny livsfase, når
deres børn bliver teenagere, og det gør
dem så svære at leve med, at børnene bør
lære særlige tricks. Nina Lynggaard Jørgensen har derfor – som et svar på et utal
af selvhjælpsbøger til forældre til teenagere – skrevet det modsatte: en håndbog
til teenagere om håndtering af vanskelige
forældre.
»Det er gode tips til teenagere, som kan
relatere til det, jeg skriver – og måske grine af det«, som hun afvæbnende siger.
I bogen har hun opfundet et nyt ord:
’parenty-fasen’. Det dækker over, at mange forældre er forty eller ﬁfty, når børnene
rammer puberteten. Ordet dækker også
over, at mange forældre i dag har fået
børn så sent, at børnenes teenageår falder
sammen med morens overgangsalder eller farens panikalder, forklarer Nina Lynggaard Jørgensen.
»Mange symptomer hos den voksne og
hos teenageren er faktisk de samme. Eksempelvis søvnbesvær og tanker om,
hvad man skal med resten af livet. Teenagere er i en ny fase, men det er de voksne
også«, siger hun.
Tegn på, at de voksne er i parenty-fasen,
er eksempelvis, at de bliver overomsorgsfulde, pinlige, opmærksomhedskrævende og glemsomme.
Har du set disse tegn hos dine egne forældre?
»Jeg har masser af eksempler. Især på
det med at være glemsom«, siger hun og
giver som eksempel engang, hvor hendes
mor nægtede at have taget datterens ta-

q
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Overomsorgsfuld eller nervøs:

ske, som så senere viste sig at være, ja, på
morens værelse.

Når forældre stiller en byge af
spørgsmål til teenageren, som måske bare kortvarigt er i dårligt humør. Er du ved at blive syg? Har du
drukket nok vand? Har du været for
meget på mobilen?

Teenagerens bekymringer

Råd: Hjælp dine forældre ved at sva-

Da Nina Lynggaard Jørgensen for to år siden begyndte at skrive bogen, var hun
overbevist om, at det udelukkende var
forældrene, som gik ind i en ny fase. Men
undervejs er hun kommet frem til, at det
nok er begge parter. For det er ikke kun
nemt at være teenager, forklarer hun.
»Når man er barn, har man ingen bekymringer. Den største er, om bolden ryger op på taget. Det er jo ingenting mod,
hvordan det er, når man er teenager. Her
bekymrer man sig om, hvad man skal efter skolen, hvordan man betaler skat, og
hvad, hvis man har lyst til at blive ﬁlminstruktør og ens interesse så senere forsvinder«, remser hun op.
Teenagetiden er også der, hvor vennerne begynder at betyde mere. Måske mere
end familien: »Så kan man tænke, har jeg
gode venner, vil de kunne hjælp mig, og
skal jeg tale med
mine forældre, eller bliver de skuffede«, forklarer hun.
I sin bog har NiTeenagere er
na Lynggaard Jøri en ny fase,
gensen ti tricks,
men det er de
som teenagere kan
voksne også
bruge til at tackle
Nina Lynggaard de vanskelige forældre.
Jørgensen,
Det første og vigteenager og
tigste er ﬂugten.
forfatter
Det bruges, når forældrene er irritable og utilregnelige, og man gerne vil ud
af en begyndende konﬂikt.
»Så trækker man skuldrene op, som om
man er bange. Man spærrer øjnene op og
holder øjenkontakt, mens man lister baglæns ud af lokalet. Man signalerer, at man
ikke har lyst til at være der, så alle dyreinstinkterne skal fremhæves. Første gang
jeg gjorde det, blev min mor forvirret, og
så begyndte hun at grine«, siger Nina
Lynggaard Jørgensen, som peger på forældres utilfredshed med, at opvaskemaskinen ikke er tømt som en oplagt situation, hvor ﬂugt er at anbefale.

re på alle deres spørgsmål, før de
stiller dem: Jeg har drukket nok
vand i dag, spist sund mad, taget en
lur og fået masser af frisk luft – jeg
tror bare, at jeg har brug for at slappe lidt af med en veninde i aften,
kunne et svar lyde.

Lær at forhandle
Desuden opfordrer hun til, at unge udvikler deres forhandlingsevner.
»Det er meget vigtigt. Hvis det nu er sådan, at jeg har lyst til at bage cookies, og
der ikke er chokolade. Det er der desværre
ofte ikke i køkkenet. Så kan jeg få min mor
til at køre op og hente det ved at spørge:
»Skal du ikke have købt ind til madpakker?«, og når hun så siger ja, kan jeg spørge, om hun vil købe chokolade med, når
hun skal afsted alligevel«.
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Pinlig og opmærksomheds-

krævende adfærd: Når der er
gæster, begynder forældrene at skabe sig for at få din opmærksomhed.
I værste tilfælde ved at lave en parodi af dig: Ej, hvor er du pinlig, vrænger de. Eller de taler med overdrevet
ungt slang a la Yo Wassup, OMG,
LOL for at komme i kontakt med
dig.
Råd: Rul med øjnene. Og eftersom
de voksen lader, som om de er teenagere, kan du lade, som om du er
den voksne. Tal som en voksen, måske som en parodi af din mor, for eksempel: Sådan er hun også derhjemme ...
Humørsvingninger: Forældrene spørger med opgivende øjne: Hvad er der nu galt? eller
Hvorfor er du sur?, uden du har en
anelse om hvorfor. Det handler mere om, hvordan den voksne har det,
end om, hvad du gør. Men ofte bekræfter de voksne hinanden i, at det
er, fordi du er teenager. De er usikre,
og det kan føre til skænderier, som i
bund og grund handler om, at den
voksne vil vise, at han eller hun (stadig) bestemmer: Nej, du må ikke få
slik, jeg har sagt det.
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Råd: Indstil dig på, at forælderen er
GENERATIONER. Da Nina Lynggaard
Jørgensen blev træt af stereotypen af
den uansvarlige og dovne teenager og
sagde til sin mor, at det måske snarere
var forældrene, den var gal med, foreslog
moren, at hun skrev en bog. Det har hun
så gjort nu. Foto: Inge Lynggaard Hansen/
Lynggaardhansenfoto.dk

som på et plejehjem«, siger Nina Lynggaard Jørgensen, som i bogen foreslår, at
man giver dem et golfsæt i fødselsdagsgave, vandresko eller en cykel, hvilket dog
kræver, at man overbeviser dem om, at de
ser knaldgodt ud i lycra-shorts. »Få den
voksne på afstand«, lyder rådet.

Taler ikke med deres forældre
Hvis teenagere ikke lærer at håndtere
deres forældre, risikerer de at skulle hjælpe deres forældre gennem deres identitetskrise. Når forældrene nu skal stå på
egne ben og ikke længere kan bestemme
over deres børn.
»Så risikerer man at blive sådan en plejedame, som skal styre deres liv, lidt lige-

Selv om Nina Lynggaard Jørgensens bog
er en håndbog til teenagere, mener hun
også, at den kan hjælpe forældre.
»De får et blik ind i mine tanker, så de
kan se, hvordan man er, når man er teenager«.
For som hun skriver i bogen, skal forældre lade den unge være i fred, men alligevel blande sig.

Det svære som forældre er, hvornår man
skal det ene, og hvornår man skal det andet?
»Men så kan man spørge: Har du brug
for, at jeg støtter dig, eller har du brug for,
at jeg holder mig væk? Så har den unge
selv mulighed for at sige, hvad man har
brug for«.
Det svære er, hvis den unge ikke siger til
en, at de rent faktisk har brug for hjælp.
»Det er rigtigt, og jeg har også venner,
som ikke taler med deres forældre, og der
må man håbe, de har venner, de kan tale
med. Ellers tror jeg, at man som forælder
skal ﬁnde sted, hvor der ikke er andre, og
så skal man med hel rolig stemme sige, at
man er der, hvis den unge har brug for at
tale om noget«.
kirsten.nilsson@pol.dk

humørsvingende, og udvikl dit forhandlingsgen. I stedet for at spørge
om lov til noget, så fremlæg et valg:
Jeg har slik tilbage, og jeg overvejer,
om jeg skal spise det nu eller i aften.
Hvad synes du?
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Begyndende demens og dår-

lig hukommelse: Hvor har jeg
lagt mine briller? og Har du set mine nøgler? Forælderen bliver glemsom eller fortæller dig om den samme oplevelse ﬂere gange.
Råd: Væn dig til det.
Kilde: Nina Lynggaard Jørgensen:
’Den lille håndbog om håndtering af
vanskelige forældre’.

EKSPERTPANELET ER FORÆLDRE MERE UMULIGE END TEENAGERE?
q

»Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger«

»Unge kan gå på en tagryg«

»Der opstår en tomhed«

Inge Lynggaard Hansen. Mor til håndbogens forfatter.

John Mejlgren. Selvstændig unge- og forældrecoach.

»Jeg fået øjnene op for, at nogle gange, hvor jeg synes, at hun er sur eller irritabel, så
handler det om, at jeg måske kom hjem og var irriteret eller stresset. Jeg har lært at
træde et skridt tilbage og ikke bare holde på, at man er voksen, ergo har man ret.
Tingene går begge veje, og det har betydet, at vi har fået nogle gode snakke. Jeg synes også, at vi voksne har meget travlt med, hvor meget de unge er på deres telefoner, men hvis du står i en kø, kan vi se, at det ikke kun gælder de unge.
Er det forældrene og ikke teenagerne, som er umulige?
»Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ellers skriver hun bare en bog mere. Jeg synes, at det er i mødet mellem teenager og voksen, at der sker misforståelser, når vi
kommunikerer dårligt. Hvis vi spørger »Hvordan har din dag været?«, er det, som
om vi udspørger dem. Men sådan spørger vi jo, fordi de ikke siger noget, og der må
de unge også selv fortælle lidt. Så ved vi, hvad der sker. Eller hvis den unge sidder på
sin telefon, ligesom vi skal ud af døren. Det kan jeg blive meget irriteret over, for er
hun bare på Instagram? Men hvis hun siger, at hun lige skriver en besked til sin veninde om, at hun er forsinket, så er det jo i orden. Vi skal blive bedre til at tale med
hinanden«.

»Teenageårene er det tidspunkt i livet, hvor der sker den største forandring hormonelt, fysisk og mentalt. Det er ekstremt udfordrende for mange, og det er lidt letkøbt
at sidestille det med overgangsalderen. I bogen står, at unge er i stand til at konsekvensberegne, men hjerneforskning viser, at unge nok kan konsekvensberetning,
men at de har svært ved at efterleve en sådan beregning. Unge kan føle sig uovervindelige og kan ﬁnde på at gå på en tagryg, hvis det føles rigtigt i gruppen, også selv
om de ved, at det er farligt.
Når det er sagt, sætter jeg stor pris på, at en ung tager ordet med en bog. Den er
godt og humoristisk skrevet. Nogle af de ting, som står i bogen, er også helt rigtige.
Eksempelvis, at det er åndssvagt, at teenagere tvinges op om morgenen, når vi ved,
at deres indre ur ikke er indstillet til det.
I USA har man med succes eksperimenteret med en senere skolegang for teenagere, hvor de møder kl 10. Omvendt må vi også sige, at 9 ud af 10 unge ikke får de ni
timers søvn, som de har brug for. I stedet ser de Netﬂix, spiller og sms’er om natten.
Så det er ikke enkelt, og manglende søvn har betydning for dit helbred og evnen til
at arkivere det, du lærer«.

Niels Ulrik Sørensen. Forskningsleder, Center for Ungdomsforskning, Aalborg
Universitet.
»Det er en interessant drejning, at det er forældrene og ikke kun teenageren, som er
i en ny livsfase. Og bogens beskrivelse af, hvordan det er som teenager at være genstand for de voksnes snak, er interessant. Beskrivelsen af nutidens forældreskab er
også rammende. Hvor forældre tidligere var autoritære og skulle lære børnene at
indordne sig, så skal forældre i dag involvere sig og understøtte deres børn. Det kræver, at de overvåger barnet og er tæt på det, og der opstår en tomhed, når barnet
som teenager begynder at stritte imod og ikke længere ønsker nærheden. Samtidig
rammer hun, mere end hun aner, rigtigt, når hun paralleliserer de unges livsovergang med de voksnes. For hvor man traditionelt talte om teenageårene som en fase
mellem barndom og voksenliv, så er det sådan i dag, at man også forventes at udvikle sig i voksenårene. Det at være i evig forandring er blevet det nye ideal.
Det sjove er, at bogen er skrevet som et opgør med en type forældreskab med meget involvering i barnet. Men i forordet står, at det var hendes mors idé, at hun skulle skrive en bog. På den måde bliver selv hendes opgør med den type forældreﬁgur
favnet af selvsamme forælder«.
kirsten.nilsson@pol.dk

Ninas mor kan godt se sig selv i beskrivelserne, og hun synes der mangler den
type bog på markedet: “’Hold da op,
det er også rigtigt’ har jeg tænkt flere
gange i processen. Der ér mange ting,

I dag er Nina 16 år gammel, og tankerne for to år siden har ført til udgivelsen
af en kærlig og humoristisk håndbog. I
bogen vender Nina, med et glimt i øjet,
tingene på hovedet og giver fif til, hvordan man som teenager slipper levende
fra forældre, der er i overgangsalderen.

Går man et par år tilbage, befandt Nina
Lynggard Jørgensen sig på sit værelse
10
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FORFATTERSPIRE PÅ 16 ÅR FRA TRIGE

WWW.TRIGE.DK

TEKST: ANDREA BJERREGAARD RIED FOTO: ANDREA BJERREGAARD RIED / INGE LYNGGAARD HANSEN

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

Udover at bogen nu ligger i boghandler
landet over, så har bogudgivelsen allerede kastet nogle anderledes dage af sig.

Blomsterhale og Solsikke
2 figurer af forfatter/illustrator Niels Voss Boldvig

FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING

Nina fortæller: ”Jeg skulle stå foran 85
boghandlere fra Arnold Busck og fortælle om min bog. Det kildede ret meget i
maven, men jeg slap levende fra det. Og
heldigvis klappede og grinede de flere
gange. Jeg fortalte f.eks.om dengang
jeg var på ferie med min far i Italien og
han havde arrangeret en udflugt.... Vin
smagning! Jeg var kun 15 år, og var slet
ikke begyndt at drikke endnu...”

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

Forlaget har bakket utroligt godt op
om den unge forfatter og senest har
besøget hos Go’morgenDanmark været
en ekstra sjov oplevelse.
”Jeg var utroligt nervøs, men heldigvis
var min mor med og hun var mindst
lige så nervøs... Adam Duvå Hall skulle
interviewe os og han var ret afslappet,
så vi kom helt ned i gear, inden vi skulle
på. Vi skulle være i Tivoli kl. 06.30 om
morgenen og jeg skulle have makeup
på, og lyd sat fast på tøjet osv. Efter
udsendelsen tikkede det ind hele dagen
med søde beskeder og billeder fra mine
venner, som havde set det derhjemme,
fordi alle havde efterårsferie. Den opbakning blev jeg virkelig glad for.”
Efter at Nina blev interviewet til Politiken, gik alting meget stærkt – næste aften var hun i Aftenshowet, dagen efter i
P1 morgen, så en norsk radio, Deadline
og TV2 News, hvor hun skulle besvare
spørgsmål fra et hardcore panel. Senest
Svend Brinkman på DR.
Nina: ”I Aftenshowet var alle folk vildt
søde og jeg skulle svare på spørgsmål
fra panelet, hvor bl.a. Linse Kessler
sad. Jeg var ret nervøs, men det var en
hyggelig atmosfære. Alle mine venner
på efterskolen kiggede med igen og
de har været søde til at hjælpe med at
holde det hele lidt nede på jorden.
På TV2 News var det helt anderledes og
meget voksent og de politiske eksperter
stod og vurderede, om de skulle tilbyde
mig et glas whiskey også, inden vi skulle
på – meeen jeg sprang over, haha.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Min mors veninde Sara Blædel er også
forfatter, og hun postede min bog på
hendes Instagram profil – det blev jeg
virkelig utroligt glad for. Der er så
mange, der uventet har hjulpet mig i
denne tid. TV-lægen Peter Qvortrup
Gesiling skrev forord i bogen – det
gjorde mig virkelig stolt”.

”Jeg har siddet med denne bog så lang
tid herhjemme. Det at den nu er ude i
hele landet, kan give en lidt mærkelig
fornemmelse. For nu er bogen pludselig
blevet alt andet end noget, der foregår
inde i mit eget hovede. Nu er der en
masse mennesker, der har læst den og
har en holdning til den.”

På BogForum i København prøvede Nina
for første gang at skulle signere bøger
og der var endda en mand, som kom
forbi og gav hende en gave.

Hun slutter med at fortælle at: ”I genoptrykket kommer historien med om, at
min mor engang glemte mig i IKEA....”

Forlaget har meddelt, at bogen skal
genoptrykkes for 3. gang og at den
gennem lang tid har ligget som nr. 1 på
ungdomsbøgernes bestsellerliste – foran
Ternet Ninja af Anders Matthesen og
Harry Potter bøgerne. Det synes Nina er
ret surrealistisk.

Kære voksne
Jeg tager lange bade. Jeg sover længe. Jeg bruger tid på at
skrive med mine venner på min telefon. Jeg kan godt være
social gennem et computerspil. Jeg kan godt se serier i 14
timer i streg uden at føle mig træt. Men jeg kan godt blive
træt ved tanken om at skulle støvsuge hele huset. Det er
helt naturligt for teenagere.
Giv mig tid til at følge med. Giv mig tid til at lære.
Snak med mig, i stedet for til eller om mig. Lad være med
at tro, at jeg ikke har lyst til at snakke med jer – måske er
tidspunktet bare forkert.
Lad mig være i fred. Men bland jer alligevel.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisor . cvr 3714 2042
– 94 –
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HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

Aktiviteterne i Helhedsplanen er
for hele Trige og omegn

Lektiecafé

Hver onsdag
kl. 16-18

I BEBOERHUSET OASEN HVER ONSDAG KL. 16-18
Vi sidder parat i Beboerhuset Oasen, til at give dig en hånd med dine skoleopgaver. Lektiecaféen er
for alle børn, der går i 2 . til og med 6. klasse. Undervejs holder vi en pause med te og frugt. Vi
glæder os til at se dig og hjælpe dig med dine lektier eller andet skolearbejde. Har du spørgsmål,
kan du kontakte Mette Jørgensen på: Mobil: 28894389 / Email: mettetrigeparken@gmail.com

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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Vil du være frivillig i LEKTIECAFÉEN og gøre en forskel for nogle af
Triges skolebørn?
Lige nu er vi et team på 4 frivillige, men vi kan altid bruge flere hænder. LEKTIECAFÉEN
er et tilbud til børn fra 2. til og med 6. klasse som har brug for hjælp til lektier eller
andet skolearbejde. LEKTIECAFÉEN foregår hver onsdag kl. 16.00 – 18.00 i Oasen, Trige
Centervej 26 A, 8380 Trige og er en del af det boligsociale arbejde i samarbejde med
Dansk Flygtningehjælp. 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 te. Det er også ok, hvis du kun kan komme
hver anden gang eller en gang imellem.
Vil du høre mere eller være med, så kan du kontakte: Mette Jørgensen på:
Mobil: 28894389/ Email: mettetrigeparken@gmail.com

Dansk undervisning i Trige

Fik du aldrig gjort din 9. klasse færdig, eller kunne du tænke dig at blive bedre
til dansk både sprogligt og skriftligt så er som noget nyt blevet oprettet Dansk
kurser i Trige i et samarbejde mellem Helhedsplanen Trige Parken og VUC.
Der har gennem længere tid været et stort ønske fra beboerne i Trige at få
oprettet et lokal Dansk kursustilbud. Det er nu endelig lykkedes at få en aftale i
stand med VUC så vi får besøg af en af deres dygtige og erfarne lærere i Oasen i
Trige Parken til en ugentlig undervisningsgang.
Der er blevet oprettet et FVU hold (forberedende voksen undervisning). For at
deltage på holdet skal man kunne forstå og tale noget dansk. Det er et hold hvor
man får mulighed for, hvis man ønsker det?, at tage en eksamen i dansk.
Desuden arbejdes der i øjeblikket på at finde studerende nok til at starte et
FVU start hold, eller et begynderhold som vi kalder det. Der skal være mindst
12 tilmeldte før der er nok til et hold. For at deltage på det hold skal man kunne
forstå og tale en smule dansk, men selvfølgelig ikke på niveau med det andet
hold. Inden man starter på holdet, skal man igennem en lille sprogtest, som
læreren bruger til at vurdere hvilket niveau den studerende er på.
FVU-undervisningen forgår mandag fra kl. 17:00 til ca. 19:30 i Oasen og
Begynder holdet, FVU-start, kommer til at foregå om tirsdagen fra kl. 16:45 og et
par timer frem. Det kommer til at foregår på Trige Centervej 52 i kælderen.
Har du lyst eller kender du nogle som kunne have glæde af de nye tilbud, så
henvend dig venligst til Mads Hjortnæs på telefon 41 85 64 62

Sprogcafé
Et helt nyt tiltag som starter op i
samarbejde med en flok dejlige
aktive beboere fra Trige, er en
sprogcafé.
Tanken er at sprogcaféen bliver
et sted hvor etniske danskere kan
mødes med vores udenlandske
beboere og tale dansk. samtidig
med at man drikker en kop kaffe
og hygger. Formålet er at hjælpe
vores udenlandske beboere til at
tale bedre dansk.
Hvis du har interesse i at hjælpe til
i sprogcaféen så kontakt venligst
Thomas Holleufer 50 33 17 07.
du forpligtiger dig ikke til noget,
bare du har lyst til en gang imellem
at møde op og tale dansk.

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.
Der kan ske ændringer i programmet. Har du spørgsmål kan du kontakte Thomas fra Helhedsplanen
thomastrigeparken@gmail.com/ 50 33 17 07
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v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61

16
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Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.
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Tjek Trigeparken på Facebook

Bevæg dig glad
-

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.

Har dit barn brug for at tabe sig?
Har dit barn brug for mere og sjov bevægelse i hverdagen?
Går dit barn i 4., 5. eller 6. klasse ?
SÅ er ”BEVÆG DIG GLAD” holdet noget for dit barn!

På holdet har vi fokus på vægttab og glæden ved at bevæge sig på en sjov måde
Holdet ligger hver torsdag kl. 15.30 – 17.00 og foregår i gymnastiksalen på Trige Søndergård.
Det er gratis at gå på holdet og vi mødes ugentligt frem til maj 2020.
Du kan tilmelde dit barn ved at kontakte:
Sundhedsplejerske Maja Kjær Markussen/mobil: 41 85 99 35 / eller via besked på forældreintra
Familie-og trivselsmedarbejder Mette Jørgensen /mobil: 28 89 43 89/ eller mail: mettetrigeparken@gmail.com
				

Vi glæder os til at se dit barn!
Instruktørerne på BEVÆG DIG GLAD holdet

Café Spisestuen

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

MENU 2020
9. januar
Forloren hare m. kartofler og div.
Æblekage

6. februar
Frokostbuffet OBS! Kl. 12 - 14
Pris 50 kr.

23. januar
Grønkålsuppe ad libitum
m. flæsk og medister
Kaffe og småkager

20. februar
Gl.dag’s oksesteg m. kartofler
og surt
Bailey fromage m. nøddekrokant

PRISER: Aftensmad 40 kr. / Dessert 10 kr. / Sodavand 5 kr.
Børn under 12 år ½ pris. Gratis kaffe efter maden
Café Spisestuen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Tak for året der er gået og på gensyn i 2020.
Kirsten og Bodil

Afd. 19
Året 2019 nærmer sig sin udløbsdato
og 2020 banker på døren med alt
hvad et nyt år indebærer. For vores
afdelings vedkommende har det
været et turbulent år. Renoveringen
af Trige Parkvej har stået på længe,
og indimellem har beboernes
tålmodighed, været sat på en hård
prøve. For øjeblikket er status, at
de tre blokke, der vender ned mod
Trige by, for længst er færdige og 2
af punkthusene ligeledes. Når dette
læses er yderligere 2 punkthuse ved
at være udlejet, så der kun resterer
de 2 sidste. Det er næsten ikke til at
forstå, at vi snart er ved at kunne se
en ende på renoveringen. Hvor er den
tid dog blevet af?
I forhold til adgangsveje venter der et
større genetableringsarbejde. Derfor
har NCC sat vejledningsplancher op
i alle vindfang i håb om at de, der
færdes på vejene, læser og respekterer disse opslag.
Til slut vil vi fra afdelingsbestyrel
sen ønske alle vores beboere en
rigtig Glædelig Jul og et Godt
Nytår. Tak for 2019!

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl. 19
18
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Borgerservice
i Trige

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

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

Studiecafé

På biblioteket hver onsdag kl. 19. – 21.

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

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

27 48 99 66
26 63 44 53
22 40 52 20
41 14 48 43
28 86 73 98

AFDELINGSBESTYRELSEN, AFD. 20 (TRIGE PARKVEJ)
BESTYRELSEN
Teddy Weinreich (formand)
TP 27, st. mf.
Bodil A. Nielsen
(P.T.: TP 35, 1. th.)
Annie Svejgaard Nielsen
TP 21, st. th.
Anita Jensen		
Thuvarakan Kandasamy
TP 37, st. th.

tew@waoomail.dk
bodilanielsen@gmail.com
anniesvejgaard@gmail.com
anita53787817@gmail.com
t_karan20@hotmail.com

86 23 03 69 / 31 15 34 50
86 23 06 05 / 40 85 50 79
86 23 02 31 / 27 57 08 46
42 59 17 17

Bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned (undtaget juli) i lokalet 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

UDLEJNING AF BEBOERHUSET OASEN, TRIGE CENTERVEJ 26A
Kirsten Skou (træffes onsdag mellem 17.00 - 20.00)		

21 53 04 89

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
20
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TEKST OG FOTO: ANNE LUND ANDERSEN

Grå guld skaber smil hos alvor ligt syge børn i Skejby
Det er en gruppe af ildsjæle med hår
gråt som aske og hvidt som sne, der
mødes for at kæmpe for dem, der
ikke kan kæmpe for sig selv. Som
våben har de to strikkepinde. Det
er HC Andersens strikkecafé i Trige
Sogneråd. De strikker til langtids
indlagte og alvorligt syge børn i
Familiehuset ved Skejby lidt udenfor
Aarhus. Og de er med til at gøre en
forskel.

Efterårssolen strømmer ind ad de mange
vinduer i Henny Hansens stue, og rammer det snehvide hår på hendes hoved.
Midt i stuen bugner en mere end 100 år
gammel sofa med et skovgrønt betræk i
uopskåret mekka. I sofaen hviler Henny.
På de hvide hænder breder små, brune
prikker sig som på en pandekage, og
rynker og blodårer snor sig sammen op

ad huden som slanger, der vidner om et
80 år langt liv. I hænderne har Henny sin
trofaste makker, der har fulgt hende i
mere end 70 år. Strikketøj.
”Prøv at tænke på, at der kan hænge
flere tavler med billeder af så små børn,
der har været alvorligt syge. Det var en
kontrast til det flotte hus.” fortæller

I sofaen hvor Henny sidder, har hundredvis siddet før hende. Herunder hendes
egne bedsteforældre og hendes børnebørn. I sofaen har Trygfondens isbjørnebamse også sin faste plads.
”Jeg er vokset op med det. At man skal
gøre noget for andre. Og tro mig, det
giver så meget.”

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

Konsultation efter aftale eller åben konsultation
mandag kl. 15-18, øvrige hverdage kl. 15-16
Smedebroen 9 . 8380 Trige . Tlf. 27 20 58 21
www.dyrlaegenitrige.dk
22
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Henny om Familiehuset i Skejby og rømmer sig for at fjerne klumpen i halsen
Smilet breder sig tværs over det venlige
ansigt og får rynkerne til at trække sig
sammen, når Henny nævner, at hun har
tre børn, tre børnebørn og to oldebørn. Henny har aldrig selv haft alvorlig
sygdom blandt børn inde på livet udover
en nevø, der døde som 18-årig. Og det,
der gjorde størst indtryk på Henny, da
hun var inde og besøge Familiehuset for
første gang, var de store tavler på
væggene, der er udsmykket med billeder af de mange børn, der har forladt
huset, fordi de nu er raske. ”Man bliver
lidt beklemt indvendigt.”
”Tøj til bamser betyder meget”
80-årige Henny Hansen er folkepensionist og den næstældste i strikkecafeen
i Trige Sogneråd. I starten var de kun
en seks-syv stykker, der mødtes. Nu
er de 20 kvinder, der strikker tøj til de
langtidsindlagte børns krammebamser i
Familiehuset ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Og Henny og klubben gør en forskel.
Det fortæller Vinni Stenholt, som er
leder ved Familiehuset:
”Vi er selvejende, så vi har ingen midler
udover dem, der bliver givet til os.
Derfor er vi enormt udfordrede og
afhængige af den hjælp, som vi bl.a. får
fra Trige.”
Og glæden kan være, når et normalvis
stille og indadvendt barn bryder ud i
spontan glæde ved syn af bamsetøjet.
”Den glæde er bare så enormt vigtig,
når man står med et sygt barn.” siger
Vinni Stenholt.
En lille perle i hverdagen
Det var tidligere præst i Trige Lone
Hindø, der for 2 år siden fik ideen til at
starte en strikkecafé med et socialt formål. ”Det er en lille perle i hverdagen.”
fortæller Lone. ”Man gør noget nyttigt,
og får samtidig noget ud af det.”

I sofaen hvor Henny sidder, har hundredvis siddet før hende. Herunder hendes egne
bedsteforældre og hendes børnebørn. I sofaen har Trygfondens isbjørnebamse også
sin faste plads.
Klubben mødes den første tirsdag i hver
måned. Her læser Lone Hindø et eventyr
af HC Andersen op, og på baggrund af
det diskuterer gruppen et etisk problem
som fx abort, aktiv dødshjælp og demens. Og mens snakketøjet arbejder,
gør strikketøjet det også. For i strikke
cafeen skal der ikke bare hygges, der
skal også produceres en stor bunke
hjemmesko, tæpper og tøj til krammebamserne i Trygfondens Familiehus.
Strikkecafeen blev også startet med det
formål at skabe socialt samvær for en
aldersgruppe, der måske ikke kommer
så meget ud:
”I dag er der rigtig mange mennesker,
der sidder alene hjemme. Alle har rigtig
rigtig travlt.” Siger Henny Hansen, og
understreger, at hun dog ikke selv er
ensom.
”Frivilligt arbejde bærer lønnen i sig
selv”
Støtten fra lokalsamfundet er stor. Og
det er der brug for, eftersom strikke
cafeen er et fuldstændig frivilligt initiativ.
Klubben modtager blandt andet garn fra
lokalområdet, og de har ikke manglet
noget endnu.

Henny fortæller, at hun altid har været
drevet af at gøre noget for andre:
”Alt det frivillige arbejde man gør, det
bærer lønnen i sig selv, det er ikke
noget, man skal have noget for.” Siger
hun og fortæller, at hun har været med i
foreningsarbejde i Trige siden 1977.
Til spørgsmålet om, hvor længe Henny
vil fortsætte i strikkecafeen, breder det
store smil sig igen over ansigtet og bliver
til et grin:
”Indtil jeg ikke kan holde på mine
strikkepinde mere, og så kan jeg endda
finde på at gå derover.”
· Siden 2007 har Trygfonden uddelt
krammebamser til børn, der skal
igennem et narkoseforløb eller
specialklinikker.
· Der er blevet uddelt mere end
750.000 bamser til alvorligt syge
børn
· Den 30. maj 2012 åbnede Tryg
fondens Familiehus ved Skejby med
formål at skabe trygge rammer for
familier med langtidsindlagte børn
på Aarhus Universitetshospital
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Det sker på
Bakkegårdsskolen
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.

Teodora og Kirstine 8.B
Hvad lavede I på fagdagen? Vi var blandede 8.a og b. på engelske-fagdagen.
Vi skulle bygge en model af en øde ø. Vi
skrev dagbog på engelsk fra øen.
Hvad var det bedste ved dagen? Det var
sjovt. Man løb tør for mad. Der kom en
storm. Lærerne testede om vores shelter
var regntæt ved hjælp af en vandpistol.

Haakon og Silja 2.A

Gregers 4.A

Noah 4.B

Haakon og Silja 2.A
Hvad lavede I ved fagdagen? Vi skulle
bruge computere ved matematikdagen.
Vi var også i skoleskoven og måle vores
træer.
Hvad var det bedste ved dagen? Man
lærte nogle andre at kende end ens
bedste ven.
Hvad lærte I? At samarbejde

Gregers 4.A
Hvad lavede I ved fagdagen? Ved
historiefagdagen lærte vi om runer og
runesten.
Hvad var det bedste ved dagen? Jeg
elsker historie – især vikingetiden.
Hvad lærte I? At skrive runer. Vi lavede
vores egen runesten med rigtig runeskrift.

Noah 4.B
Hvad lavede I ved fagdagen? Vi lavede
vingummi.
Hvad var det bedste ved dagen? Vi delte
os op i grupper.
Hvad lærte I? Vi lærte af læse og følge
en opskrift og at bruge ingredienser. Det
var sjovt, men det var virkelig svært.

Marcus og Gustav 6.Y

Jasmica og Anna 7.a

Marcus og Gustav 6.Y
Hvad lavede I ved fagdagen? Vi lavede
Ternet-Ninja-Bøger.
Hvad var det bedste ved dagen? Da vi
kom ind og skulle i gang. Det var mega
hyggeligt.
Hvad lærte I? At lave personkarakteristik
på en anden måde.

Jasmica og Anna 7.a
Hvad lavede I ved fagdagen? Vi plukkede høns, parterede dem og lavede stegt og
kogt høne.
Hvad var det bedste ved dagen? Vi fik en oplevelse og kom tættere på hinanden.
Der var mange der synes det var ret ulækkert med de hele høns.
Hvad lærte I? Vi lærte at turde mere. Vi flyttede vores grænser. Vi lærte også biologi
om hønens organer og hvor maden kommer fra.

Hvad lærte I? Vi lærte at samarbejde.
Vi lærte nogle svære ord på engelsk –
både at skrive og tale. Vi lærte at være
kreative. Det vi byggede skulle være
holdbart.

3.A lavede krimidag
Teodora og Kirstine 8.B
Johanne og Alfred 1.B
Hvad lavede I ved fagdagen? Den ene
fagdag lavede vi en købmand. Den
anden lavede vi blomster med 10’ervenner.
Hvad var det bedste ved dagen? Det var
mega sjovt. Vi lavede priser og satte på
varerne. Der var fodboldspillere på nogle
af varerne. Blomsterne med 10-er-vener
er flotte. De hænger i klassen.
Hvad lærte I? Vi lærte at regne.

7.A plukker høns og laver mad

Bakkegårdsskolen får 1,3 million i præmie igen
Bakkegårdsskolen har for andet år i træk fået 1,3 million kroner i præmie fra Undervisningsministeriet, fordi vi har hævet
andelen af elever, der opnår karakteren 4 i dansk og matematik. Pengene skal gå til at øge elevernes læring og trivsel endnu
mere.
Vi arbejder for, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Det handler ikke kun om, hvad der gøres i den enkelte klasse,
men også om, hvad der gøres generelt på hele skolen. Skolen har netop modtaget en præmie, fordi vi har hævet andelen af
elever, der får mindst 4 i dansk og matematik. Målet var at hæve andelen med 5 procentpoint for hvert år, men i 2019 lykkes
det at hæve andelen med 16 procentpoint.

6.Y og 4.B har lavet slik

5.X og Y bygger drager ved matematikdagen

Johanne og Alfred 1.B

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.
24
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Bakkegårdsskolen arbejder ud fra en samlet testoversigt og konferencer, så vi følger den faglige udvikling i alle klasser.
Skolens ressourcecenter laver intensive kursusforløb for elever, der har behov for et boost. Lærerne og pædagogerne er gode
til at hjælpe hinanden, og de får vejledning og hjælp af vejlederne og ledelsen i skolens ressourcecenter.
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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

Trige

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

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

Nyopført funkis/arkitekt villa i Trige med
god udsigt.

NYHED.
Andelsbolig

Holmkærvej 115
Boligen er med en beliggenhed i Trige tæt på både Aarhus N og E45. Andelsforeningen Bjørnebo er en veldrevet forening. Andelsboligen består af
entré med adgang til både bryggers og stue. Åbent køkken adskilt med
halvmur til en stor lys stue. Fra dette alrum er der udgang til boligens to
terrasser. Alrummet giver ydermere adgang til boligens fordelergang, hvorfra de 3 værelser med indbyggede skabe tilgås. Desuden er der i fordelergangen adgang til boligens rummelige badeværelse med flot bruseniche.
Trige er en by i konstant udvikling og en by med indkøb mv.

Vestermøllevej 266, 8380 Trige
Sognevejen 5, 8380 Trige
Gl. landevej 67, 8380 Trige
Abildgade 8 st., 8200 Aarhus N

Købspris:
Boligydelse:
Forbrugsafh. udgifter:
Bolig m2:

985.800
6.166
329
Carport m2:

109
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2003
Sag:
03020190211 Energi:

29

C

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

Trige

Holmkærvej 14

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

KLOAKSERVICE

Skøn og indflytningsklar andelsbolig med kort afstand til A-buslinie, indkøb, skole, idrætsfaciliteter, grønt område med skov og ikke mindst legeplads. Entré med plads til sko og overtøj, lys stue med udgang til solrig terrasse. Stuen er i åben forbindelse med fint og renoveret køkken med hvide
elementer og plankegulv. 1. salen byder på repos, 3 fine værelser hvoraf det
ene har en nyetableret og meget rummelig hems med vindue. Desuden
lyst badeværelse med lyse klinker med gulvvarme, niche, vaskefaciliteter
og rummeligt skab med god plads til opbevaring.

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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Villa, 1 fam.

Byhøjtoften 53
Villaen er opført af murerforretning Floor Byg ApS - Hobro, og tegnet af
arkitekt Marianne Bjørn. Den ensidige taghældning er beklædt med tap og
det samme er den indbyggede garage naturligvis. 235 m2 bolig bestående
af: 4 værelser, 2 badeværelse med bruseniche, stort bryggers, entre, køkken-alrum, dagligstue. Fra bryggers er der direkte adgang til villaens 55 m2
garage med fast gulv. Loft er af troldtekt hvilket giver en super god akustik. Her er en energirigtig villa med solcelleanlæg, et minimum af vedligeholdelse og udsigt over grønne marker.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

Efterårsssalget går
forrygende.
Andelsbolig

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

5

A2010

3.850.000
3.665

195.000
15.592/13.713

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

gymnastik@st70.dk

KØBSAFTALE
SOLGT
UNDERSKREVET

JE-NI EL-INSTALLATION APS

Trige

Gennem godt lokalkendskab og stærkt køberkartotek,
gør vi en afgørende forskel for et godt salg!
Ring for en gratis og uforpligtende salgsvurdering på
86 24 51 00 eller besøg os på www.danbolig.dk/tilst&nbsp;

825

A2020

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

ST70

TEKST OG FOTO INDSENDT AF: HENNY HANSEN

Referat fra Trige-Ølsted Fællesråds Repræsentantskabsmøde d. 12. november 2019
”Mødets start var jo med et oplæg omkring BoTrygt som Repræsentantskabet
besluttede på mødet i foråret. Jeg håber
I har fået noget ud af det, og går hjem
og bringer budskabet videre omkring
sikring af egen bolig og ikke mindst
Nabohjælp.

Fremmøde fra 20 af Rådets medlemmer.
Som indledning til mødet fortalte Steen
Edeling fra Trygfonden, Bo Trygt, om
tyverisikring af vore boliger. Trige er ikke
eet af de områder i Aarhus kommune,
der er hårdt ramt, men eet indbrud er
selvfølgelig eet for meget. Det er en
traumatisk oplevelse at komme hjem til
et hus der er endevendt af tyve. I 2018
var der i området 12 indbrud og i år 10,
men året er jo ikke gået endnu, så vi
håber at tallet ikke stiger.
Vi kan selv gøre noget for at forhindre
indbrud bl.a.
- bedre låse i udvendige døre
- hasper på vinduer
- udvendig belysning med sensorer
-	klip/beskær hække og buskadser så
tyven ikke kan arbejde skjult.
-	lad boligen se beboet ud selv om du
er på ferie
-	nabohjælp – bed naboen tømme din
postkasse, brug naboens p-plads,
kør affaldsbeholder på plads efter
tømning, det er alt sammen med til at
gøre tyvens arbejde rigtig besværligt
Så hold øje med hvad der sker omkring
i området, man ved, at opmærksomme
naboer kan nedbringe indbrud med ca.
20 %, så derfor er et godt naboskab
guld værd.
Gå ind på nabohjælp.dk og læs mere
om, hvilke muligheder der er for hjælp
til sikring af din bolig.
Efter dette indlæg gik vi i gang med
repræsentantskabsmødet.
Formanden bød velkommen og Niels
Hjortshøj blev valgt som ordstyrer. Han
gav ordet videre til Steen Edeling, som
aflagde beretning om det forgangne
halvår.
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Peter Viuf har i en årrække siddet i vores
forretningsudvalg, men han har søgt nye
græsgange og en ny udfordring, og har
siden den 1. september været provst i
Malt provsti og præst i Askov sogn.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke Peter for sit altid brændende
engagement i Fællesrådet og hele lokalsamfundet i såvel Ølsted som Trige.
Samtidig har jeg så muligheden for at
ønske Jesper Andersen velkommen i
forretningsudvalget.
Det formelle skift fra Peter til Jesper
fandt sted på et forretningsudvalgsmøde
den 8. oktober.
Med formalia i orden kan jeg så her
fortælle om et par af de emner som
Forretningsudvalget har beskæftiget sig
med siden sidst.
På vores repræsentantskabsmøde i
november 2018 betegnede jeg tunnelen
under Randersvej som misligholdt og et
sted som kun få benyttede. Det ene ord
tog det andet, og det korte af det lange;
en kreds af interessenter kastede sig ud
i, at der skulle ske noget. Hele historien kan læses i Treklang, og den 20.
september kunne Fællesrådet sammen
med skolen, det bolig sociale projekt i
Trige Parken og kirken holde ”genåbning af tunnelen” der nu er udsmykket
med religionshistorie, nationalflag og
ikke mindst farver og godt humør. Tak
til kunstneren Eske Touborg og til alle
eleverne fra skolen der har medvirket
til udsmykningen. Og ikke mindst en
stor tak til de mange borgere der både
personligt og økonomisk har bakket op.
TAK.
På samme repræsentantskabsmøde
havde vi debat om de tiltag som
kommunen havde iværksat i forhold til
græsplænen nord for Bjørnshøj, overfor
p-pladsen ved ”centret”. Forretnings-
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udvalget deltaget på nogle af de møder
som kommunen har holdt, og byder
naturligvis velkommen til ”Ellens Plæne”
i midtbyen. Hvad der yderlige kommer
til at ske på plænen er op til kommunen
og de borgere der deltager i det projekt.
Trafikken på Randersvej er et tilbagevendende punkt i mine beretninger. Beretningen bliver læst op på vores repræsentantskabsmøder og alle beretningerne er
offentliggjort i såvel Treklang op på Fællesrådets hjemmeside. Det er desværre
ikke mit indtryk at særlig mange læser
det, MEN det skal ikke afholde mig fra
igen at sige noget om trafikken.
Trafikforholdene omkring Randersvej, og
særligt krydset ved Rema og ved Trige
Centervejs udmunding i Randersvej, ER
problematiske. Alt dette er understreget
både ved mange opslag på Facebook og
ikke mindst i lokalaviserne hvor der har
været et par fine artikler der beskriver
udfordringerne med trafikken og med
kommunen.
Vi ER i dialog med Aarhus kommune
(forvaltningen Teknik & Miljø, mobilitet),
og vi er blevet oplyst (september 2019),
at der ER sat penge af til hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2020 på
Randersvej.
Vi har forsøgt at presse på for at blive
inddraget i detailplanlægningen allerede
nu, men her forbeholder forvaltningen
sig ret til at komme med et udspil inden
vi bliver inddraget!
Der er ikke noget der tyder på at de vil
etablere lyskryds i krydset ved Rema,
men det er mit håb at en generel hastighedsnedsættelse vil lette trafikken og
hindre trafikuheld på strækningen.
Med etableringen af ny bebyggelse øst
for Randersvej, ER der sket en betydelig
øget trafikbelastning, og der ER sket en
række uheld.
Borgerne i Trige har været flittige til at
skrive til kommunen når der har været
hændelser, og det vil jeg gerne opfordre
til at det fortsætter. Det er vigtigt, at vi
fortsat lægger pres på såvel Forvaltning
som politikerne (rådmanden).

Indkaldelse til generalforsamling
i gymnastikafdelingen i ST70
Trige midtby har været gravet op på
kryds og tværs det sidste år tid. Der er
nu etableret et stort regnvandsbassin
ved Hjulgårdsvej, og jeg håber dermed,
at Trige er blevet sikret mod utilsigtede
oversvømmelser. Hvilke planer Aarhus
Vand har med den bare mark rund om
regnvandsbassinet er jeg ikke bekendt
med.”
I forbindelse med beretningen oplæste
Steen følgende mail fra Jørgen Johnsen,
Ølsted Borgerforening
Til orientering
Jeg har indledt et samarbejde med
fællesrådet L.S.T.K. om indretning af ny
genbrugsplads, rekreativt område(festivalpladsen), div. vejføringer, ”ny Høgmosevej”, vejnavne og stianlæg mellem
Ølsted og Lisbjerg.
Endvidere har jeg igangværende positiv
dialog med projektledere, arkitekter mfl.
ved Aarhus Kommune.
Der var enkelte opklarende spørgsmål til
beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henny Hansen takkede GF Lergravvænget for deres indsats med at plante de
mange blomsterløg som Aarhus Kommune har sponsoreret. Vi glæder os til
at se dem blomstre til foråret.
Forslag om QR kode ved tunnellen, så
man kan læse om udsmykningen.
Også en tak til Trige Forsamlingshus for
kaffen.
Steen Edeling opfordrede til, at man ikke
”puster til ilden” hvad angår afbrænding af biler og ”tyveri” af bilhjul/dæk.
Peter Koberg efterlyste forslag til afhjælp af Treklangs anstrengte økonomi,
og der kom mange forslag og tilkendegivelser, som der nu skal arbejdes videre
med. Der var også ros til bladet.
Niels Hjorts takkede for god ro og orden
og møder fortsatte over en bid brød.

Kom og vær med til generalforsamling mandag den 24. februar kl. 19.30
på Trige Søndergård. Mødet er for alle, der har lyst til at præge den lokale
gymnastik: gøre den bedre, mere attraktiv, skaffe nye medlemmer og være
mere synlig.
Dagsorden for generalforsamlingen:
· Valg af dirigent og referent
· Afdelingens beretning til godkendelse
· Afdelingens regnskab til godkendelse
· Indkomne forslag - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan
· Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer - valgt for 2 år ad gangen
· Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)
·	Præsentation af afdelingens repræsentant til hovedbestyrelsen og dennes
suppleant
· Eventuelt

Shotokan Karate

Nyt hold under ST70 gymnastik
Vi træner torsdage kl. 17.00-18.30, Trige Søndergård, Hallen
Opstart torsdag den 2. januar 2020.
Karateholdet er for alle piger og drenge, mænd og kvinder, der er fyldt 14 år.
Der er mulighed for omklædning og bad, adskilt for mænd og kvinder.
Har du aldrig prøvet karate før, så er du velkommen og er du gradueret med
farvet eller sort bælte, så er du også velkommen.
I karate træner man i gi. Men hvis du er ny i karate møder du bare op i løstsiddende tøj og bare fødder de første gange. I undervisningen bliver der lagt
vægt på den klassiske karate.
Venlig hilsen Instruktør Lars Thorup Pedersen, 2. dan
Kontakt mig for mere info på e-mail:
larsthoruppedersen@gmail.com eller på tlf.: 23 38 24 34

Udendørssæsonen er slut for i år
Sommeren er gået på hæld, hvilket betyder at vores udendørssæson er slut. Vi
har haft flere hold i gang henover sommeren, med spillere og trænere der har
hygget sig og givet den gas. Tak til alle jer, der har været med til at gøre det til
en god oplevelse at spille fodbold i ST70.
Indendørssæsonen er i fuld gang, og der er flere hold der trænere i Bakkegårdshallen. Se tider og priser på vores hjemmeside. Til februar er der generalforsamling. Her vil bestyrelsen være vært for hjemmelavet roulade og kaffe.
Hvis der er nogen der tænker de gerne vil bidrage til arbejdet i bestyrelsen, vil
vi glæde os til at se jeg til generalforsamlingen. Her skal der nemlig vælges nye
folk til bestyrelsen, da der er et par stykker der stopper efter endt periode.
På valg er:
Casper Tækker Brandt
Jørgen Walin Storm (modtager ikke genvalg)
Morten Larsen (modtager ikke genvalg)
Endnu engang, tak for en god sæson.
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PLAKATSØJLE / ST70

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Frit valg af værksted
- også under garantien

Jeg har en masse gode minder fra
dengang, hvor en del af min barndoms
søndage blev tilbragt med ST70 og
håndbold i Trige Hallen. Det ønsker jeg,
at mine børn og andres børn skal være
en del af, og ikke mindst deres forældre.

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…

Aktivitet

Sted

08.12.

Kl. 14.00

Andespil

Trige forsamlingshus

16.12.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

13.01.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

27.01.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Tænk, hvis vi kunne få folk tilbage i hallen igen. Sådan som i gamle dage.
Hvor man kunne bruge en hel dag i hallen med alle sine venner, og hvor forældre snakkede sammen på kryds og tværs. Hvor man hjalp til i kiosken eller
ved dommerbordet, og hvor man gav en hånd med, når der skulle ryddes op
efter en hyggelig dag i hallen.

https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

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

Tid

Trille Trolle Håndbold
– helt som i gamle dage…

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122

Trige Auto & Diesel

Dato

For jeg ønsker, at vi mødes på kryds
og tværs, ikke kun i institutionerne,
dagplejerne eller skolerne, hvor man ses
alt for lidt. Jeg er sikker på, at Trille Trolle
håndbold vil være starten på at få folk til
og komme i hallen, og lave et fællesskab
for vores (lands)by og opland.
Udover et ønske om at stimulere fællesskabet i byen og oplandet, så er der
ganske få tilbud til børn i alderen 2-5
år. Men efter 3 lørdage med Trille Trolle,

kan jeg konstatere, at der bestemt er
både et ønske og vilje fra børn og forældre til at medvirke.
Vi startede den 7. september, og
allerede første gang kom der mere end
35 børn med forældre. Så det var en
kæmpe succes. Efter det har vi afholdt
det 3 gange og der har været stor og
stødt stigende tilslutning, det er så skønt
at se så mange glade børn og forældre,
der møder op.
Trille Trolle er gratis for alle, og afholdes
den første lørdag i hver måned. Lige pt.
er vi 2 voksne om at drive Trille Trolle,
med god hjælp fra fire U10 piger, og
to U12 piger med fra ST70-håndbold.
Og da opbakningen er så stor, så vil jeg

meget gerne have nogle flere frivillige
forældre med.
Det er fedt at frivillige hjælpere vil give
en hånd med det praktiske, det får det
hele til at glide og hænge bedre sammen. Og de nyder det lige så meget som
jeg. Vi nyder og lege og lave motion på
en sjov måde, hvor alle kan være med.
Trille Trolle er gratis, så alle kan være
med. Der er plads til alle, og det lægges
der også vægt på til træning. Så i den
ende er der bygget en forhindrings
bane, da det kan være svært og holde
fokus i en hel time.
Trille Trolle er ikke kun for børn, de voksne skal være med, de skal også løbe og
hoppe og grine.
Jeg ønsker brændende, at Trille Trolle
bliver en succes og kommer til at bestå
i mange år frem. Og jeg håber, at nogle
af Trille Trollerne bliver til U7-spillere og
derefter U9, U11 osv. Indtil vi igen har liv
i hallen som I gamle dage...
Håber vi ses til Trille Trolle. Den første
lørdag i måneden.
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