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REDAKTØREN SKRIVER

Jeg takker af efter otte år som redaktør
Siden januar 2012 til og med dette nummer har jeg redigeret ca. 50 udgaver af
bladet Treklang. Denne udgave er den sidste med mig ved roret. Det har i sandhed
været en kæmpe fornøjelse at være redaktør på bladet og således møde mange
skønne mennesker. Udover min sædvanlige leder har jeg af og til bidraget med
diverse artikler, reportager og især portrætter af mennesker fra området. Min tid på
bladet har været fantastisk, uforglemmelig og lærerig.
En varm tak til alle de bidragsydere, annoncører og øvrige samarbejdspartnere, som
gennem årene var og stadig er engagerede og beredvilligt bakker op og bidrager til
bladets indhold. Tak til alle, der læser bladet, tak til Fællesrådet og sidst men ikke
mindst tak til min dygtige kollega, Inge Lynggaard Hansen – bladlayouter, fotograf
og grafiker par excellence – der i en årrække har været min uundværlige redaktionsmakker.

Meget mere discount!

Enhver afskedsstund bringer vemod. Men til denne hører sig glæde. Ja, jeg er temmelig glad for, at Treklang fortsætter med Inge ved det redaktionelle ror. Hun kender
jo bladet ud og ind. Det er dejligt at tænke på som afgående redaktør.
Kamal Ahmane
Foto: Inge Lynggaard Hansen

Mange hilsner
Kamal Ahmane

REDAKTION
Kamal Ahmane (ansvarshavende)
Mail: treklang@yahoo.dk
Henny Hansen
Mail: hennyhansen39@gmail.com
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.

Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk
Layout
www.lynggaardhansen.dk
Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg, oplag: 2.400

Dette nummer omdeles 14. februar 2020. Næste nummer af Treklang udkommer den 17. april 2020.
Deadline for tekst og annoncer er den 10. marts 2020. Indsend materiale til: treklang@yahoo.dk

Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk
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FORMAND
Steen Edeling
Bærmosevej 1
Trige
Tlf.:86 23 26 26

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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NYTTIGE OPLYSNINGER

WWW.TRIGE.DK

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.

Nyt fra 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

Tag din baby med til sin allerførste koncert!
27. april kl. 10 – En koncert skabt til babyer og deres barslende mødre eller fædre

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

En koncert med danske vuggeviser spillet og sunget i afslappende
arrangementer af Julie Ben Semmane. Julie tager babyer og deres
forældre med på en afslappende vuggevise-rejse med sin rolige
stemmer og smukke instrumenter (syngeskåle, windchimes, vandfald, fløjte og andre afslappende klanginstrumenter).

At være på barsel er en gave, men det kan også være svært at finde
overskuddet til at lægge sig ned og blot nyde et behageligt øjeblik
med sin baby. Til ”Babys første koncert” er der mulighed for at både
babyer og forældre kan ligge på gulvet og nyde sig selv og hinanden
til afslappende toner fra Julies sang og instrumenter.

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

Julie Ben Semmane

Gæster
Oasen

så er det i
vi fester

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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Yoga for mor og gode stræk
til baby – for dig på barsel
3. og 24. februar kl. 10

Du kender sikkert til at have en øm krop, med
spændinger i nakke og skuldre. Du bærer måske
rundt på baby i timevis. Du kommer måske heller
ikke lige i fitnesscenteret eller på de ugentlige
løbeture som du gjorde før du gik på barsel.
Nu har du mulighed for at gøre noget godt for
dig selv i trygge rammer med andre på barsel,
og du kan have baby med.
Biblioteket får besøg af motorikvejleder Dorte
Windahl. Dorte har gennem mange år arbejdet
med det lille barns udvikling både som pædagog,
kinesiolog, motorikvejleder, og nu også yoga
instruktør.
Det primære fokus bliver på dig, men din baby
skal ikke snydes, for undervejs supplerer Dorte
med nogle gode stræk til baby, så I begge
kommer til at føle et dejligt velvære.

Aldersgruppe: 0 – 8 måneder. Varighed: 45 min. Det koster 50 kr.
at deltage. Køb billet på aakb.dk/trige

Har du lyst til at høre en god historie?
Mandag den 30. marts kl. 16 – 17

Din bibliotekar giver en smagsprøve på en Guidet Fælleslæsning.
Sammen læser vi en novelle og et digt. Undervejs i læsningen deler
vi vores umiddelbare undren eller begejstring for teksten.
Det er gratis at deltage, men arrangementet kræver tilmelding,
enten på aakb.dk/trige eller ved personlig henvendelse på biblio
teket.

Marts måned står i litteraturens tegn
på de århusianske biblioteker
Torsdag den 12. marts kl. 16 – 17 Bog café
Få bøger til kaffen, når biblioteksformidler Karina giver inspiration
til din næste læseoplevelse. Karina har tidligere besøgt Trige Kombibibliotek, til stor glæde for de fremmødte. Hun er en sprudlende
formidler.
Det er gratis at deltage, men arrangementet kræver tilmelding, enten
på aakb.dk/trige eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Det koster 50 kr. at deltage.
Bestil billet på aakb.dk/trige
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Foderbutik

Hundeadfærd · Hundetræning
Feriepasning af kæledyr
Salg af kvalitets mad til hunde og katte.
Både tørfoder, BARF og lækre snacks.
Butikken er åben torsdage kl. 16-18
og efter aftale.
Kig forbi og få en gratis smagsprøve.

Fastelavnsfest
i Trige Forsamlingshus

Søndag d. 23. februar kl. 11.00
Entré pr. barn kr. 25,Der afholdes tøndeslagning og kåring af bedst udklædte samt
1 fastelavnsbolle og 1 sodavand eller saftevand til hvert barn
Tilmelding senest d. 20. februar til Camilla på 2224 9241 eller på mail:
booking@trige-forsamlingshus.dk
Der sælges øl, sodavand, pølser og kage

Hjulgårdsvej 6, Trige · Tlf. 20 63 13 93 · www.vipets.dk

Så blev det nye år
markeret på Bjørnshøj
Den 8. januar underholdt 14 seniormusikere på Lokalcenter
Bjørnshøj, og det i bedste Nytårskoncertstil med de klassiske
numre, som vi kender fra TV-transmissionen fra Wien.
Efter 45 min. underholdning, blev der serveret champagne,
kransekage og chokolade, og snakken gik lystigt mellem
musikerne og de omkring 50 fremmødte.
Efter pausen blev der igen spillet i en lille time og tilhørerne
fik også lov til at synge med både i fællessange og også i
nogle af numrene. Og Selvfølgelig sluttedes af med Radetzky
March, hvor vi traditionen tro fik klappet i takt.
En rigtig hyggelig, sjov og glad eftermiddag. Man går glad og
opmuntret hjem.
Henny Hansen

Spejderne Spørring Trige
starter familiespejder
1. gang er søndag d. 22. marts kl. 9.30 - 11.30 på
Søndergården, Trige Centervej 75
Kom og vær med!
Konceptet med familiespejder er at børn i alderen ca.
3-6 år kommer ud i naturen sammen med deres for
ældre. Det kan være f.eks. 1 gang om måned eller flere.
Skulle der være spørgsmål eller lignende kan vi kontaktes på spejdernetrige@gmail.com

Mødedage KFUM-Spejderne
Spørring Trige
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

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

Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk
6

TREKLANG · Februar · marts · april 2020, nummer 107

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

Op til jul lavede vi pandekager foran Dagli’Brugsen
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TEKST OG FOTO: MICHAEL MICHAELSEN

Rasmus Nielsen ”Skovby”
På Trige kirkegård findes der, ud over
Peter Vilkens, en anden fredet krigergrav
med en sandstensstele og et jernkors
over Rasmus Nielsen.
Han var født 26/7 1825, og var Dragon
ved 3. dragonregiment, 3. dragon
batalion. Død den 20/5 1849 og blev
begravet den 23/5 1849 på Trige kirkegård.
Indskrift på Stenen: ”Æresminde over
Rasmus Nielsen Fød i Trige den 26 ’de
Juli 1825 og faldt i Kamp for Fædrenelandet den 20’de Mai 1849 i en alder af
23 Aar og 10 Maaneder.”
Indskrift på jernkors: ”Rasmus Nielsen,
menig af 3. dragonregiment, *26. juli
1825 i Trige, falden i kamp for fædre
landet 20. maj 1849.”
3. Dragonregiment var stationeret i
Aarhus. Dragon betyder ryttersoldat.
Efter Napoleons krigene i begyndelsen
af 1800 tallet, som Peter Vilkens deltog
i, så Danmark lidt anderledes ud end
i dag, det bestod af selve Danmark
næsten som det ser ud i dag, plus 3 hertugdømmer: Slesvig, Holsten og Lauenborg, som havde deres eget overhoved,
fyrste, men de var underlagt den danske
konge.

Fra Lokalarkivet
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I 1840’ erne ville den danske konge og
”regering” knytte hertugdømmerne
tættere til Danmark. Det var man
utilfreds med i Slesvig - Holsten og i
1848 startede et oprør. Dengang bestod
Tyskland af små stater samlet i Det tyske
forbund som Holsten og Lauenborg
også var med i, en af dem, Preussen,
støttede oprøret og de angreb Danmark.
Den Danske hær blev slået ved Dybøl,
en del af den danske hær blev evakueret
over Als til Fyn, resten af hæren blev
forfulgt op gennem Jylland, herimellem
3. dragonregiment, som var hjemme
hørende i Aarhus.

Efter dødsfaldet hentede faderen sønnen i hestevogn, den lange vej fra Skanderborg til Trige, hvor han blev begravet
den 23/5 på Trige kirkegård.
Vi er i lokalarkivet ved at planlægge et
aftenarangement om Trige Skærvefabrik/
Trige Asfaltfabrik. Hvis du har foto,
materiale eller en god historie fra skærvefabrikken/asfaltfabrikken er vi meget
interesseret i at høre fra dig. Send evt. til
email: michaeltrigearkiv@gmail.com eller
besøg os på arkivet i biblioteket, 1. og
3. torsdag i måneden kl.15.00-16.30.

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

Produktfotografering for
Krukkecompagniet

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

Den 13. maj 1849 besatte general Ryes
tropper de to broer mellem Mossø og
Skanderborg: Fuldbro og Nybro. En uge
senere nærmede fjenden sig Nybro og
i en fægtning dræbtes Rasmus Nielsen,
hvis lig derefter blev ført de 50 km til
Trige. Otte uger senere dræbte fjenden
dragon Jens Simonsen ved Fuldbro.
Hans lig blev ført til Gødvad kirkegård
nord for Silkeborg.

Hjertevarme billeder
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Rasmus Nielsen var søn af gårdejer Niels
Rasmussen Skovby og Kirsten Rasmusdatter Mølagergaard i Trige Lergravvej
13, også kendt som Peter Winthers
gård. Rasmus Nielsen havde 4 yngre
brødre (Folketællingen 1845).
En Flyulykke
Den 21.6. 1954 skete der en frygtelig
ulykke i Trige. En mandag morgen med
tæt tåge kom et militærfly nordfra
flyvende så lavt, at den strejfede nogle
telefonpæle, så den mistede kursen.
Der må være sket en motoreksplosion,
for da den fløj hen over mosen, kom
der brand i den og den havde kurs mod
Frederik Meyers hus. Hvis den ikke
havde snittet jorden, var den fløjet lige
ind i huset, hvor Agnes og Else Meyer
sad og fik kaffe. Pludselig skreg Else
”Den kommer lige imod os”, og så
løb hun ud af huset. Agnes løb ind i
den anden stue og smed sig på gulvet.
Flyet slæbte sig ca. 50 meter hen over
jorden, hvor den blandt andet væltede
13 frugttræer. Flyet fløj lige mellem
huset og flagstangen, så der opstod en
voldsom hede af brændt olie og benzin.
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Ruderne blev trykket ud, og taget blev
gennemhullet af vragstumper. Maskinen
eksploderede og piloten omkom herved.
Et øjeblik efter var der både nysgerrige
og journalister, men de blev fjernet,
da politiet og militæret ankom. Næste
dag kom de fra Skrydstrup og samlede
flyets vragdele, som de smed op på
en lastbil. Flyet havde forårsaget store
skader, så militæret måtte erstatte alt
det ødelagte.
Torben Holm Mejer
Billedetekst: Maskinkanonen fra det
eksploderende jetfly borede sig ind i
ydermuren til verandastuen til Formand
Frederik Meyers Ejendom. Fru Meyer og
hendes datter, Fru Else Nielsen, betragter her ødelæggelserne. De fik begge
et lettere chok ved den dramatiske
nedstyrtning.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisor . cvr 3714 2042
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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: 28 89 43 89 / Email: mettetrigeparken@gmail.com

Vi sidder 4 medarbejdere på kontoret

Vil du være frivillig i Lektiecaféen?
GØR EN FORSKEL FOR NOGLE AF TRIGES SKOLEBØRN

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: 28 89 43 89.
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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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: 28 89 43 89/ 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. FVUundervisningen 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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Trige Billard
Trige Billard startede rimelig godt, især
D-holdet, som kom langt bedre fra start
end sidste sæson. Lidt tungere var det
med C-holdet, som består af blandede
spillere. At vi har et blandet hold skyldes
primært mangel på spillere. Derfor
opfordrer vi interesserede til at komme
i klubben. Vi træner hver mandag og
onsdag fra kl. 19.00 til kl.20.00.
Man behøver ikke have forudgående
kendskab til billard. Vi holder til Trige
Centervej 64 (i kælderen).
Kamp
C rækken
		
8
Rosenhøj
7
BK Fluen
8
GBC 1
7
Trige BK
7
Galten
7
GBC 2
8
Engparken

Antal
point
44
36
36
28
25
21
18

Kamp
D rækken
		
11
Statsbo 2
11
Engparken 2
11
Statsbo 1
11
Trige BK
11
Engparken 1
11
BK22
11
Grøfthøj 1
11
Grøfthøj 2
11
Rosenhj
11
Langkærparken

Antal
point
65
60
59
54
52
49
37
25
25
14

WWW.TRIGE.DK

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.
Kirsten og Bodil

MENU 2020
20. februar
Gl.dag’s oksesteg med kartofler og surt
Bailey fromage med nøddekrokant
5. marts
Kyllingelår med ris, kokos / karrysovs og flutes
Frugter med råcreme
19. marts
Hakkebøf med løg, kartofler og surt
Chokolademousse
2. april
Påskefrokost OBS! Kl. 12 - 14 50 kr.
OBS! Tilmelding 23 / 3 - 27 / 3
Kun på telefon
16. april
Jægerkam med Rodfrugter og vildtsovs
Toscapærer med flødeskum

Påskefrokost

PRISER: Aftensmad 40 kr. / Dessert 10 kr. / Sodavand 5 kr.
Børn under 12 år ½ pris. Gratis kaffe efter maden

Her på Trige Parkvej
går vi mod lysere tider
Både hvad gælder vejret, men allerbedst mht til vores renovering. Det har
været en stor mundfuld for alle vores beboere. Der har været store udfordringer at forholde sig til. Nu lysner det endeligt. NCC har afhentet deres skurvogne,
som har været base for kontor og håndværkere. Der er fjernet det meste af
kørevejene, så vi begynder at kunne færdes på de normale stier. Hvad angår
de sidste udbedringer, vil der et godt stykke tid færdes håndværkere i området. Ligeledes vil vores Blå Mænd også kunne findes her, lidt mere end vanligt.
Nu vil der så hen over året blive taget fat på udearealerne, som er et projekt
under Infrastruktur-puljen, som afd. 19 og afd. 20 skal nyde godt af. Dette projekt har tidligere været præsenteret på møder. Den gruppe som har arbejdet
sammen professionelle Landskabsarkitekter er kommet godt igennem med
ønsker til forskønnelsen. Så glæd jer til tiden der kommer.

Varmemesteren
for afdeling
19 + 20 har nye
åbningstider fra
den 15. feb. 2020
Varmesteren kan fremover
træffes på kontoret alle
hverdage kl. 8.30-9.00,
og telefontid er fra
kl. 9.00-9.30 på 86 23 16 14

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige
Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk

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

Om lidt vender de
tilbage: de forårs
spirende momenter
af lys og glæde.

Afdelingsbestyrelsen

Fotos: Inge Lynggaard Hansen
12
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HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

Bevæg dig glad
-

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

Trige Centervej og Trige Parkvej
er overrendt af rotter og mus

WWW.TRIGE.DK

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

Der er sket en fordobling af rotte bestanden. Dette skyldes at mange ikke længere
smider deres affald korrekt ud, og der fodres fugle i haven.

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
28 89 43 89

ALT affald skal smides korrekt ud til de dertil indrettede containere. Disse kan findes ude
foran din blok el. på genbrugspladsen. Alt madaffald og emballage til pizza/grillmad skal
pakkes i pose og kommes i restaffaldscontaineren. Dette gælder også poser med bleer, alt bio affald skal smides
HELT ud med det samme. Pizza/grillmad emballage må ikke kommes i papcontaineren.

Both Trige Centervej and Trige Parkvej is
currently overrun by rats and mice
And the numbers are currently increased to the double. This is because a lot of people, don’t sort nor throw out
their garbage out correctly, and because some are still feeding the birds in their gardens.
ALL garbage must be thrown out correctly in the disposal containers for garbage, that are placed outside the apartment
blocks or on the recycle station. All food garbage and food containers including pizza boxes/take out boxes must be
packed into a bag and thrown out in the garbage container named “restaffald”. This also goes for bags with diapers, and
all bio waste must be thrown out immediately. Pizza boxes/take out boxes mustn’t be thrown out in the paper container.
Hilsen/Kind Regards, Formanden afd. 19, Kenneth Dupont

Mænds Mødested i Trige

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.

http://trige.mm-aarhus.dk/

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

WWW.TRIGE.DK

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 (TRÆFFETID MANDAG-FREDAG KL. 8.30-9.00,
TELEFONTID MANDAG-FREDAG KL. 9.00-9.30)
Tonny Nielsen
Trige Centervej 26, gavlen		

86 23 16 14

UDLEJNING AF BEBOERHUSET OASEN, TRIGE CENTERVEJ 26A
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

41 85 64 62
50 33 17 07
28 89 43 89

hjma@aarhus.dk
thomastrigeparken@gmail.com
mettetrigeparken@gmail.com

Klubber og aktiviteter
21 53 04 89

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

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

28 89 43 89

BANKOSPIL
i Trige Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
16
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ST70

BAKKEGÅRDSSKOLEN
TEKST OG FOTO INDSENDT AF: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

xxxx

General
forsamling
i ST-70
badminton
Tirsdag den 3. marts 2020 –
kl. 20.15 i klublokalet v/hallen

DAGSORDEN
Valg af dirigent
Afdeling bestyrelsens beretning
til godkendelse v/formanden
Forelæggelse af det reviderede
regnskab v/kassereren
Valg:
a) Klaus Jensen
b) Sanjiw Wimalanathan
c) Valg af suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest
2. uger før generalforsamlingen.
Med sportslig hilsen, Bestyrelsen

Det sker på
Bakkegårdsskolen
Legeplads
Nu er indskolingens legeplads færdig.
For et år siden flyttede SFO ind på
skolen. Siden har vi arbejdet på at skabe
en ny og bedre legeplads i skolegården.
Vi har fået mange flere legeområder og
aktiviteter. Den nye store karrusel er så
populær. Vi har været nødt til at lave en
plan over hvilke årgange, der har karrusellen i de forskellige pauser. Multibanen
havde vi i forvejen. Den bliver også
brugt i alle pauser. Desuden har vi fået
flere sandkasser, legehuse, klatretårne
og hoppefelter. Desuden er vores bænke
blevet renoverede, så de nu ser pæne ud
igen. Nu kan man rutsje ned til området
foran musik. Nede ved 4. klasses banen
foran musik har vi fået en stor bålhytte.
Her kan laves mange udeaktiviteter også
i regnvejr. Her vil også blive opstillet
containere til opbevaring af mooncars
mm. Trivselslederne fra 5. årgang tager
sig specielt af 0. årgang ude i gården og
leger med dem og trøster dem. Trivselslederne fra 3. og 4. årgang laver lege for
resten af indskolingen.

indbydende ud, når det hele er nyt.
Toiletterne er væghængte, hvilket letter
rengøringen.
Stærkere
Læringsfællesskaber
I dette skoleår har vi taget hul på et nyt
projekt, der hedder ”Stærkere Læringsfællesskaber”.
Det handler om, at lærerne sammen udvikler undervisningen ved at dele viden
om god undervisning og anvende data
og forskning med de 10 tegn på god
undervisning (se faktaboks).
På tilsvarende vis bruger pædagogerne
hinanden i en systematisk udvikling af
praksis i SFO. Pædagogerne arbejder
ikke med tegn på god undervisning,
men derimod med pædagogisk teori om
relationen mellem barn og voksen.
PROM-fest 6/2
Det er godt, at have noget at glæde sig
til! På Bakkegårdsskolen har vi en række

faste traditioner. Traditionen tro er der
PROM-fest torsdag op til vinterferien,
hvor 6. klasse laver mad og serverer for
7.-9. årgang.

10 kendetegn på god
undervisning
1. Klar strukturering af
undervisningen
2. En betydelig mængde ægte
læretid
3. Læringsfremmende arbejdsklima
4. Indholdsmæssig klarhed
5. Meningsdannende
kommunikation
6. Metodemangfoldighed
7. Individuelle hensyn
8. Intelligent træning
9. Transparente præstations
forventninger
10. Stimulerende læremiljø
Forsker Hilbert Meyer

I 2020 er det planen at bygge en helt ny
legeplads til 4. og 5. årgang ved gård
haven i nærheden af den gang, hvor de
to årgange er flyttet hen efter renoveringen af skolen.

2M-AUTO

Randersvej 588, Spørring . 8380 Trige
Tlf. 42 92 30 64 . post@2m-auto.dk
www.2m-auto.dk

6. – 9. klasse bruger den relativt nye
scaterbane samt multibanen og det
grønne område ved siden af. Desuden
får de ældste klasser lov at bruge hallen i vinterhalvåret, hvis de overholder
reglerne – ingen mad og ingen sko. Trivselslederne fra udskolingen arrangerer
desuden lege og spil i gymnastiksalen tre
gange om ugen. Trivselslederne fungerer
som gode rollemodeller. De skaber gode
frikvarterer med aktiviteter, hvor alle kan
få lov at være med i fællesskabet.
Toiletter
Renoveringen af udskolingens toiletter
er færdig. I mange år har vi trængt til
at få renoveret de gamle toiletter i udskolingen. Nu er de nye toiletter endelig
åbnet. Det ser bare pænere og mere

18
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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

SOLGT PÅ 33 DAGE

KØBSAFTALE
UNDERSKREVET
SOLGT

Trige

Andelsbolig

Holmkærvej 115

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

KLOAKSERVICE

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.

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

Går du også med salgstanker?.
danbolig Tilst.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk
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Bolig m2:
109 Carport m2:
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2003
Sag:
03020190211 Energi:

29

C

Trige

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.

Villa, 1 fam.

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

825

A2020

WWW.TRIGE.DK

PLAKATSØJLE / ST70

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i februar, marts og april
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

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

20.02. Kl. 14
		
		
		

Foredrag ved Monica Kromann
om testamente og fremtidsfuldmagt
I pausen er der kaffe og kage.
Billetsalg 50,- ved døren

Bjørnshøj

22.03.

Gymnastikopvisning

Trige Hallen

08.04. kl. 12
		

Påskefrokost (se opslag)
Billetsalg 24., 25., 26.3. kl. 11.30-12.30

Bjørnshøj

20.05.

Foredrag om genforeningen

Bjørnshøj

kl. 14

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

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

Strikkecaféen mødtes tidligt i det nye år
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

Allerede den 2. januar kl. 10, var der VINTERSTRIK i Trige sognegård, Lergravvej 2a.Vi strikker hver gang til børnene og
deres bamser på Skejby sygehus og til os selv. Snakken og debatten gik så ivrigt, at vi helt glemte HC Andersens eventyr.
Vi diskuterede dronningens nytårstale og ensomhed. På billederne synger vi nytårssalmen: Vær velkommen.
Lone Hindø / Henny Hansen

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…
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