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Hvor blev hverdagen af?
Foråret blev ikke helt, som det plejer at være. Konfirmander, lærere, studenter, (efterskole)-elever og vores udsatte/ældre, selvstændige – ja, alle blev ramt. Småbørnsforældrene måtte passe børn samtidig med, at de skulle passe deres arbejde. Der var
også nogen, der blev ramt af Covid-19 eller måtte sige farvel til deres kære. Vi har ALLE har været frustrerede og udfordrede på
hver vores måde i dette forår. Husk at leve og husk at nyde samværet med andre. Hverdagen kommer langsomt tilbage igen.
I dette nummer af Treklang prøver vi at finde tilbage til normaliteten – der er løbende nye lokale tiltag, som sker i takt med, at
Danmark åbner op. Forsiden viser et næstekærligt forsøg på at række ud til vores ældre i byen – det kan du læse mere om på
side 13, hvor Bjørnshøj fik besøg af kommende generationer. Vi er glade for, at have fået Bjørnshøj Centret med i Treklang og
de vil fremover fortælle om centret – men i skrivende stund er det ikke helt åbent for omverden endnu. Biblioteket gør sig klar
til efteråret og har både teater og reptile besøg på programmet. Bakkegårdsskolen blev lavet om til Bakwarts og Harry Potter
indtog klasselokalet med al sin magi. Som noget nyt starter skolen en fodboldlinie op efter ferien, og går også fuldt ind i MOT
projektet, som går ud på at forebygge sociale samfundsproblemer. ST70 gør en masse for at få sat gang i endorfinerne og hvem
ved, måske hjælpe nogen lidt af med corona-kiloene. Der er mange gode tilbud om yoga, udendørstræning, badminton osv.
Helhedsplanen er lidt vingeskudt, så tjek op med kontoret, hvis du er i tvivl om evt. arrangementer. For første gang må de melde
pas på Skt. Hans aften. ”Trige Krolf & Kaffe”mødes som noget nyt hver tirsdag og spiller sammen – dejligt endelig at kunne
have udendørs aktiviteter med andre mennesker. Spejderne sparker også en ny sæson i gang efter ferien – måske kunne det
være godt at få ungerne væk fra computeren og inspirere dem til at lave snobrød over bål, sejle på tømmerflåde og få nogle
naturoplevelser sammen med voksne, der synes, det er skønt at lære fra sig. Trige FeST-i-Hal beder folk om at reservere tid
i kalenderen til fejring af vores lokale idrætsforenings 50 års jubilæum. Fællesrådet har kæmpet for en lysregulering ud for
Rema1000 krydset og arbejder på, at forskønne det nye rekreative område for enden af Hjulgårdsvej. Vi har besøgt frisøren
på Smedebroen og fortæller lidt om, hvem der gemmer sig bag det blå Mr. Cut skilt. Og sidst men ikke mindst, så holder Trige
støtteforening generalforsamling. Man bliver helt forpustet af alle de spændende ting, der sker på kryds og tværs i vores lille
lokalsamfund. God sommer alle sammen – vi ses i august igen. Pas godt på hinanden så længe!

Meget mere discount!
Få varer leveret
fra REMA 1000

Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
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• 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

Posthus

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

70 11 31 31

Elforsyning
NRGi, døgnvagt

Affald/Varme Aarhus

Vandforsyning
Aarhus Vand

Smedebroen 21, Tlf. 89 40 95 00
Mandag 13 – 16 og torsdag 15 – 18.

89 40 15 00

Selvbetjeningsåbent:
Søndag – torsdag
Fredag og lørdag

89 47 10 00

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

www.aakb.dk/trige

Trige Kombi-Bibliotek

87 39 04 04

Varmeforsyning

Nyt fra Trige Kombi-bibliotek
Sommerferien på Trige Kombi-Bibliotek
Ligesom tidligere er biblioteket lukket i 4 uger i sommerferien. I år er der lukket i uge 28, 29, 30 og 31.
Som tidligere betyder det, at du i ugerne op til lukkeperioden får længere lånetid. Det betyder bl.a. at
vores eftertragtede 14-dags bøger kan rejse med dig på ferie.

Biblioteket i en Corona-tid
– og efter
Mens jeg sidder og skriver dette er der
udsigt til at biblioteket kan genåbne i
betjent åbningstid. Hvornår der igen
bliver selvbetjent åbent står stadig hen
i det uvisse; men lad os håbe, at når I
læser dette, så er alt næsten ved det
gamle.

Lørdag den 17. oktober får
Biblioteket besøg af Reptil Zoo,
hvor der bliver mulighed for at stifte
bekendtskab med bl.a. en fugle
edderkop og en slange, man må vist
også gerne røre, hvis man altså tør.

Disse arrangementer bliver selvfølgelig
kun til noget, hvis vi igen må samles
mange. Du kan læse mere på vores
hjemmeside om hvordan og hvornår,
man kan bestille billetter.
Anne Marie

I de første efterårsmåneder har
biblioteket fokus på et samarbejde med
Dagplejen i Trige – Spørring. Jeg og
en kollega besøger legestuen på Trige
Søndergård, og dagplejepædagoger og
-børn skal på besøg på biblioteket flere
gange. Faktisk skal alle dagplejebørn
torsdag den 22. oktober se teater
forestillingen At være for lille med
Syddjurs Egnsteater.

• 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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DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

TEKST OG FOTO INDSENDT AF: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker på Bakkegårdsskolen
Bakwarts – skolen for magi og
mærkelig undervisning er åben
På ubestemt tid har vi tema på 5.
årgang om Harry Potter, og vi er gået
all in. Det startede egentlig med, at jeg
lige ville lave en hjemmeside for at samle
opgaverne langt væk fra de portaler, der
ikke just makkede ret under de glade
”GoogleMeet”dage med fjernundervisning via computere. Nu er 4 lærere
på 5. årgang iført kapper, tryllestave og
parykker og uddeler point til kollegierne
Slytherclaw, Gryffinpuff, Hufflerin og
Rawendor for god afstand og eminent
afspritning.
I en tid hvor det handler om nødunder
isning og ekstra tilsyn, få elever i klasserne og afstand, er det lykkedes at skabe
et univers og en anderledes skoledag
som sagtens kan passes ind med
Coronaforskrifter og udeundervisning.

Fodboldlinje
Efter sommer starter fodboldlinje for
både drenge og pige fra 6. – 9. årgang.

støde ind i nogen, når man har en kost
mellem benene). Der har været et forarbejde med ansøgninger, beskrivelser
af den værste dag nogensinde, kæledyrsfremvisninger, tryllestavsfremstilling,
ugleproduktion og en tur gennem
navnegeneratoren, så man også har fået
sit helt eget og meget Harry Potter
agtige navn.

Vi træner to gange om ugen. Her er et
miniinterview med Thomas og Brian.
Er fodboldlinjen mest for
elitespillere?
Nej – det er for alle, der kan lide at spille
fodbold. Både drenge og piger. Dem der
synes, det er fedt at komme ud og røre
sig og være med i et fællesskab. Så det
er for alle.

Eleverne skulle for at nå frem til Bakwarts finde perron 9 3/4 og filme sig
selv gå gennem muren, derefter kunne
de bruge deres guld på en multismagsbønne i ”Auntie Astorias togkiosk”,
hvor billetterne også blev stemplet.
Kapperne lå færdigsyede i Håndarbejde,
så de var klar til fordelingshatteceremonien, som fik fordelt eleverne (ud fra

Det føles som en lang projektuge, hvor
der pludselig er tid til fordybelse - tid til
at gøre sig umage og tid til den enkelte
elev (når der pludselig kun er 11 elever
og de sidder spredt, så de ikke kan poke
hinanden med glimmerbesatte spise
pinde og starte dagen med at kaste en
Protego totalis hen over sit bord, så man
beskytter det mod bakterier ... håndsprit
gør resten).
Der har været tid til at lave sin egen
kost og dermed endnu en mulighed for
at skabe afstand (det er lidt sværere at

Det er ikke en forudsætning, at man har
spillet i klub i mange år. Men man skal
have en interesse for at spille fodbold.
de legegrupper der var etableret). Det
er uvist, hvor længe det første skoleår
på Bakwarts varer, men opgaven til de
afsluttende O.W.L prøver er lavet og
skemaet for næste uge hedder mandag:
Eliksirer, tirsdag: Bakwarts historie
(fx lokale spøgelser eller våbenskjolde
produktion) onsdag: natur (Botanik eller
væsener) torsdag: besværgelser og
battles og fredag: Quidditch træning.
Så længe eleverne er med, er vi klar
til denne form for skole. For selvom
magien er mest til stede i fantasien, så
er dette en unik mulighed for, at alle kan
finde deres plads og byde ind med det,
de mestrer.
Af Charlotte Papsø
– på vegne af 5. årgangs lærere

“Spil dig til glade og motiverede elever. Jeg bruger
spil i undervisningen, når
muligheden byder sig,
og hvis leg og drama kan
tilføjes, er det bare et plus
for indlæringen”.

Hvad vil der være fokus på til
træningen?
Individuelle øvelser – se fremskridtet for
den enkelte spiller. Det vil være teknisk
træning for at se, om de kan udvikle sig.
Og så kommer der måske også noget
taktisk i forhold til kampe.
Vi kommer også til at dyrke fælles
skabet. Fodbold er en holdsport. Man
kan ikke gå på banen alene. Man går på
banen med sit hold. Måske kommer vi til
at runde FAIR-play.
Så det er ikke kun det fodboldfaglige,
men også alt det der ligger bag ved.
Hele kulturen.
Skal vi spille kampe?
Vi kommer ikke til at spille hver week
end, som man kender det fra klubberne.
Vi håber at kunne tilmelde os fx skole
fodboldturneringen. Det er knald eller
fald kampe – dvs vinder man, så er man
videre, taber man, så er man ude.

Brian og Thomas med en trøje fra skolefodbold 2006-07 hvor hans hold vant 5-0 i
Parken

Hvem skal vi samarbejde med
om linjen?
Der kommer en træner fra ungdoms
skolen, som skal træne sammen med
os. Vi vil gerne lave et samarbejde med
ST70 også. Vi har et også samarbejde
med DGI om trænespireuddannelsen.
Vi vil gerne samarbejde med hele lokal
området.
Vi skal have noget tøj. Her kunne det
være skønt med lokale sponsorer, der
kan smide lidt penge i noget kamptøj.
Hvem er den bedste fodboldspiller
nogensinde?
Brian: Hm … det er nok Messi. Det kan
man altid diskutere. Det er også fordi jeg
godt kan lide hans personlighed. Hvor
andre stjerne kan være meget krukkede.

Thomas: Jeg vil tage en lidt længere
tilbage og sige Zinedine Zidane fra
Frankrig, som også spillede i Real Madrid
i mange år. En fremragende fodbold
spiller både taktisk og teknisk. Han er
træner i Real Madrid nu. Han blev kåret
som verdens bedste spiller tre år i træk.
Hvad er dit yndlingshold?
Brian: Det er Liverpool. Det har det
været siden 1977, da jeg så dem vinde
Mesterskabet.
Thomas: Indland: der holder jeg ubetin
get med Aalborg. Udland: I England er
der kun én farve, der er rød, og det er
selvfølgelig Manchester United.

Charlotte Papsø
– lærer på 5. årgang
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BAKKEGÅRDSSKOLEN / ST70

ST70

Bakkegårdsskolen fortsat...

Badminton

MOT
Har du MOT? Bakkegårdsskolen bliver MOT-skole. Det er eleverne i udskolingen, der skal arbejde med MOT.
MOT blev startet af norske top
idrætsudøvere efter OL i 1994 for
at forebygge sociale samfunds
problemer. MOT-konceptet er baseret
på formålet om at skabe et tryggere
samfund gennem dét at styrke unges
robusthed, bevidsthed og mod – mod
til at leve, mod til at vise omsorg og
mod til at sige nej.
Initiativet til at starte MOT blev taget i
1994 af de to olympiske speedskatere,
Atle Vårvik og Johann Olav Koss. Deres
motivation var at forhindre sociale
problemer ved at implementere værdier
og holdninger, der ville få unge til at
vise mere omsorg for sig selv og andre
ved at træffe bevidste valg. De ønskede
at øge livskvaliteten hos unge, selvværdet og modet til at træffe egne valg,
stå op for deres værdier og for dem,
der havde brug for det. De ønskede
at bruge top idrætsudøvere som et
instrument til at styrke et tryggere miljø
og fællesskab. Dette var begyndelsen
til MOT-konceptet. I dag bruges MOT’s
livsmestrings koncept af skoler og kommuner på fire kontinenter.
MOT Konceptet
MOT’s livsmestrings koncept består af
tre simple livsværdier, som når helt ind

til de unges sind og bevidsthed, fem
skræddersyede programmer til skoler
og kommuner, og entusiastiske MOT
coaches, som når ind til de unge.
Siden 1994 har MOT udviklet et
koncept der forebygger eksklusion,
kriminalitet og sociale problemer i
samfundet.
Det der gør MOT unikt er, at unge
bruger MOT på deres egen måde.
MOT’s erfaring er, at unge ønsker at
være selvudviklede, når de får muligheden, den rette guide og de rette
værktøjer.
MOT arbejder proaktivt for at mindske
problemer og udfordringer for de unge.
MOT bygger selvbevidste unge, der
forstår at håndtere deres problemer og
dilemmaer i livet. MOT har en positiv
tilgang og fokus på løsningen fremfor
problemet.
Kernen af MOT-konceptet er MOT-programmerne. MOT-modulerne i klasse
værelserne er genkendelige ved en
god atmosfære med nærhed, energi
og involvering af ALLE – uden løftede
pegefingre og forudindtagethed. MOT
tager de unge seriøst og giver positive
erfaringer til de unge.

Kommunikationen er nærværende og
de unge er i centrum og deltagende. En
god forbindelse skabes mellem MOT’s
værdier
og de unges bevidsthed.
Målet
-M
 OT styrker unges robusthed,
livsmestring, mentale sundhed,
bevidsthed og mod.
-M
 OT skaber trygge klasse miljøer der
inkluderer alle.
-M
 OT forhindrer eksklusion, mobning,
vold, alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og psykiske problemer.
MOT bruger aktiviteter, øvelser,
historier, billedsprog og konkrete værktøjer i sin formidling. MOT-modulerne
består af både refleksion og aktivitet.
MOT-modulerne inspirerer de unge
og styrker deres tryghed, så de bliver
robuste i at lede sig selv og ansvarlige
kulturbyggere.
MOT inspirerer mere end tvinger til
ændring i adfærd. MOT er et brand
som de unge har stort ejerskab af, og
et brand baseret på værdier, erfaringer,
tillid, ansvarlige rollemodeller og mod.

NYT fra ST-70 – gymnastikafdelingen!
Vi har nu ligget stille I ST-70 siden marts måned, og vi savner medlemmerne og aktiviteterne
Men, der er håb forude! Vi forventer
at starte efterårssæsonen fra uge 37
og kan udover de allerede kendte
hold præsentere nye voksenhold med
yoga og latin fitness. Samtidig glæder
vi os meget til igen at se alle børneholdene. Holdoversigter og præsentation af instruktører offentliggøres i
augustnummeret af Treklang, og I kan
glæde jer til nogle ivrige og motiverede instruktører, som bare venter på at
komme i gang.
I kan også følge med på foreningens
hjemmeside www.ST70.dk/gymnastik eller på facebook ”gymnastik
foreningen ST70”.
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Badminton
træner til
ungdom

Træningstider sæsonen 2020 / 2021:

Som en lille appetizer kan vi fortælle
lidt om det kommende yogahold:
Yoga er populært som aldrig før, og
det er der mange gode grunde til.
Yoga er for alle. Ung, ældre, mand,
kvinde, tynde, runde, sports folk,
utrænede – ja alle kan dyrke yoga på
deres niveau. Den ældgamle praksis
fra Indien kan spores 5000 år tilbage, og mens den i tidernes morgen
kun interesserede en lille håndfuld af
vesterlændinge, har både øvelserne og
filosofien bag yogaen i dag spredt sig
ud over hele den vestlige verden.
Det er lykkedes ST70 af få fat i Rosa,
som er klar til sæson start i uge 37,
onsdag aften kl. 18.45 – 19.45 og som
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noget nyt med et formiddagshold
fredag fra kl. 09.00 – 10.00.
Yderligere præsentation af Rosa kommer i augustnummeret af Treklang,
men hvis man allerede nu gerne vil
vide mere, kan man besøge hendes
website: pacatiyoga.com
Hvis man går med en drøm om at
prøve kræfter som instruktør, skal
man blot henvende sig bestyrelsen
– vi mangler altid instruktører!
– både til børne- og voksenhold.
Håber vi ses til september!
Med venlig hilsen Bestyrelsen ST70
– gymnastikafdelingen

Ungdomstræning
bliver enten tirsdag eller torsdag, men
bliver kun til noget hvis vi får en ansvarlig voksen der vil stå for træningen.
Første gang i uge 36 / 2020

Minithon: Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Senior:

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

Badminton & Pickleball:
Torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag kl. 20.00 – 21.00
Første træningsdag er tirsdag den
18. august 2020

Kan det virkelig være rigtigt, at
der i ST70’s nærområde, ikke er
en ansvarlig voksen, der vil stå for
træningen af vores ungdomsspillere.
Træningen foregår tirsdag eller
torsdag mellem kl. 17.00 & 18.30.
Første træningsdag er tirsdag eller
torsdag i uge 36 / 2020.

Ungdom: Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Torsdag kl. 17.00 – 18.30

Du behøver ikke være verdensmester
til badminton, da vi evt. kan hjælpe
dig med et kursus, så du vil være
klædt på til ”jobbet”.

Med venlig hilsen Badmintonafdelingen
Tilmelding og kontingent betaling på www.st70.dk, eller ved kontakt til
træneren.

Skulle dette have interesse
kan du kontakte Hans på tlf.
27 14 13 15 eller til formanden
på tlf. 26 16 09 40

Badmintonafdelingen
holder åbent hus

Badmintonafdelingen

Lørdag den 15. august 2020 holder badmintonafdelingen åbent hus
i Bakkegårdshallen fra kl. 13.00 til kl. 15.00.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere om ST70 badminton så kik forbi
i ovennævnte tidsrum, hvor det vil være muligt at prøve at spille badminton.
Arrangementet er både for børn og voksne.
Samtidig introducerer vi et nyt tiltag, som hedder pickleball. Pickleball er et spil
for voksne, også 60+. Spillet er en blanding af badminton og tennis, hvor der spilles med et bat og en mindre bold, og derfor er det ikke så fysisk belastende som
tennis og badminton.
Så kom og prøv det.
Badmintonafdelingen

Sommerstemning!
Kan du ikke vente med at komme i
gang – så se lige her!
Har du lyst til at træne udendørs med
andre? Sammenhold, hvor vi hjælper
hinanden – det gør måske, at du lige
presser dig selv lidt mere og opnår
resultater.

Vi træner med elastikker, kettelbell,
bolde, egen vægt og hvad naturen
byder på, og har fokus på at få trænet
hele kroppen godt igennem.
Holdet er for både mænd og kvinder.
Medbring egen yogamåtte eller håndklæde.

Hvis det er noget for dig, så mød op
på Trige Søndergaard onsdag kl. 17
og lørdag kl. 9.00 – første gang 20.
juni. Det koster 15 kr. pr. gang og kan
betales via MobilePay.
Hilsen Tina og Lovisa
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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, Kasserer
Christian Skonning, Senior
Hans Andersen, Ungdom

26 16 09 40
26 15 71 89
32 12 17 81
27 14 13 15

Vestermøllevej 266, 8380 Trige
Sognevejen 5, 8380 Trige
Gl. Landevej 67, 8380 Trige
Trige Møllevej 24, 8380 Trige

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

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 9
Trige

81 92 95 09

danbolig Tilst
tilbyder Solgt eller gratis.

gymnastik@st70.dk

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

BANKOSPIL
Fordi vi kan sælge din bolig.

i Trige Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19

Sker det mod forventning ikke, skal du selvfølgelig ikke betale for opstartsgebyr, salær, dokumentationsomkostninger,
markedsføringsudgifter, fotopakke og internetgebyr.
Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud.

danbolig.dk/Tilst
*Gælder dog ikke udgifter til el-installationsrapport, tilstandsrapport og energimærke.
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danbolig Tilst
Tilst Skolevej 23
8381 Tilst
Tlf: 8624 5100

BJØRNSHØJ CENTRET

WWW.TRIGE.DK
TEKST: HENNY HANSEN FOTO: PETER KOBERG

Flyttedag fra Bjørnetidende
til Treklang

Plante smil og plante
solskin...
Det var det der skete på Lokalcenter Bjørnshøj den 21. april

Som I kan læse her i Treklang har siden
med nyttige tlf. nr. holdt flyttedag fra
Bjørnetidende til Treklang meningen
med dette tiltag er at Treklang
leveres i Jeres brevkasser mod de 200
eksemplarer af Bjørnetidende der kun
kan afhentes på Bjørnshøj, dermed er
det vort håb at flere ser disse numre
og eventuelle nye brugere skulle få
lyst at deltage i nogle af Centrets
righoldige udvalg af arrangementer.

Formand Tove Eriksen
Tlf. 22719794
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk

I skrivende stund 13. maj 2020 er
Bjørnshøj lukket for adgang og de
fleste bruger tiden på at passe på sig
selv, ikke lige den mest spændende
oplevelse. Dog ser det ud til vi
slipper lidt nemmere over den der
coronatingest end tilfældet er andre
steder, vi kan måske derfor snart få
lempet lidt på det stramme greb.

Kasserer Anna Marie Jensen
Tlf. 23621494
e-mail: tulle54@live.dk

På plakatsøjlen kan læses om vore
kommende arrangementer der vil blive
søsat straks vi får lov. Skulle nogen
være i tvivl er I velkomne til at ringe
eller skrive til Lokalrådet.

Skriver Børge Jacobsen
Tlf. 20130994
e-mail:
Jacobsen.boerge@gmail.com
På Lokalrådets vegne, Børge

Den månedlige gudstjeneste, som
mange af beboerne plejer at deltage
i er jo aflyst for tiden, så for at sprede
lidt glæde i hverdagen, har Trige
Menighedsråd sendt en lille delegation
forsynet med chokoladegaver til
samtlige beboere i de beskyttede boliger
og plejeafdelingen.

Medlemmer af Trige Menighedsråd,
Jonna Bunk og Nana Sørensen samt
et par små børn, mødte frem med
gaverne, men på grund af faren for
smittespredning af coronavirus, måtte
de aflevere pakkerne ved hoveddøren,
herefter sørgede personalet for
fordelingen til beboerne.

Det er svært at være afskåret fra
familiebesøg, men mon ikke beboerne
kan glæde sig over, at der er nogen der
tænker på dem og finder udvej for at
levere en lille ”sød” overraskelse.

Bjørnshøj centret
Sådan kontakter du Område Nord:
Adresse
Hovedtelefon nr.

Område Nord,
Sommersmindevej 2, 8250 Egå
Linien/Sundhed og Omsorg

87 13 16 00

Hoved mailadresse

omraade-nord@mso.aarhus.dk

Hjemmeside

www.aarhus.dk/omraadenord

Områdechef, Susanne Sejr

87 13 16 00 suse@aarhus.dk

Viceområdechef, Vibeke Dahmen

87 13 16 00 vid@aarhus.dk

Viceområdechef, Trine Petersen

87 13 16 00 trpe@aarhus.dk

Kontakt til hjemmeplejen:
Lystrup, Trige, Risskov

87 13 29 00

Skæring, Hjortshøj, Skødstrup
Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

87 13 16 00
Linjen/Sundhed og Omsorg
Telefonen er åben
kl. 8.00-15.00

Lægevagten
Bjørnshøj – Caféen

87 13 16 00 Sygeplejersken træffes tirsdag og fredag
fra kl. 09.30 – 12.00
Tidsbestilling i samme tidsrum
70 11 31 31 Mellem kl. 16.00 og 08.00
Ved akut behov ring 112

08.00 – 14.00

51 71 54 67

Bjørnshøj – Pedellen

87 13 52 75

Forebyggelseskonsulent

21 70 32 22 Anne-Grethe Jacobsen, angja@aarhus.dk

Frivilligkonsulent

24 78 29 10 Marianne Keiser, mak@aarhus.dk

Aktivitetsrådgiver og booking

29 20 45 48

Man kan ikke ringe direkte til administrationen, men skal nu benytte liniens tlf nr. 87 13 16 00
Centerbussen kan bestilles for transport til vore arrangementer på Bjørnshøj. Kontakt Benny Jensen på tlf. 24 46 75 32
Klippekort til bussen kan købes i cafeen.
12
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WWW.TRIGE.DK

WWW.TRIGE.DK

Foto: Inge Lynggaard Hansen

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

Hjertevarme billeder

Og til slut er det ikke mængden
af år i dit liv, der tæller
– det er mængden af liv i dine år.

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Abraham Lincoln

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

Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk
14
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Anlæg af haver
Belægning / brolægning
Pleje / vedligeholdelse
Træfældning / beskæring
Glatførebekæmpelse
Entreprenør
Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

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

WWW.TRIGE.DK

Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

Vis idder 4 m edarbejder e
på kontor et

Thom as

B ev æ g dig gl
ad – hv er tor s dag kl
. 15 .30 – 17 .0 0
I gymnastiksalen på Trige Søndergård

F øl
g os iTr igeparken på F acebook

Thom as H ol
l
eufer 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. Tl
f:5 0 33 17 0 7 .
M ail
:thom as tr igeparken@ gm ail
.com
H el
l
e Jør gens en er projektleder for Helhedsplanen. Hun er lidt over det hele og laver meget administrativt arbejde.
Tl
f:91 36 5 6 0 2 . M ail
:oas en-tr ige@ godm ail
.dk
M ads H jor tnæ s er Beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. 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 er
tilknyttet Studiecafeen. Tl
f:4 1 85 6 4 6 2 . M ail
:hjm a@ aarhus .dk

H el
l
e

M ads

M ette

M ette Jør gens en 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.
Tl
f:2 8 89 4 3 89. M ail
:m ettetr igeparken@ gm ail
.com

Endvidere er: PiaC hr is tinaTham s en medarbejder i M ødes tedetog på hel
heds pl
anens kontor . Hun står for det
sociale og fortæringen i Mødestedet og holder orden på helhedsplanens kontor. B odilN iel
s en og K ir s ten Skou står
for C afé s pis es tuen, hvor de serverer veltillavet mad hver 14. dag.

H ar du
udfor dr inger
m ed
atfor s tå din
C om puter ?
Har du brug for vejledning/undervisning i de grundlæggende funktioner;
skriveprogrammer, billeder, kalender
eller andet. Du kan deltage i vores
voksen It-hold i Oasen, hver torsdag
kl. 9-11 i Oasen, Trige Centervej 26A.
Du tager bare din computer under
armen og møder op! Thomas

Holleufer Tlf. 50 33 17 07

Lektiecafé

I B EB O ERH U SET O A SEN

http://tr ige.m m -aarhus .dk/

Dansk undervisning i Trige

Fik du aldrig gjort 9. klasse færdig, eller vil du gerne være bedre til dansk både
sprogligt og skriftligt – så kom til vores ugentlige undervisning i dansk i et
samarbejde mellem Helhedsplanen Trige Parken og VUC. Holdet er et FVU hold
(forberedende voksen undervisning). For at deltage på holdet skal man kunne
forstå og tale noget dansk. Du får mulighed for at tage en eksamen i dansk.
Inden man starter på holdet, skal du igennem en lille sprogtest, for at vurdere,
hvilket niveau du er på. FVU-undervisningen forgår mandag fra kl. 17:00 til ca.
19:30 i Oasen og Begynder holdet, FVU-start, foregår om tirsdagen fra kl. 16:45
på Trige Centervej 52 i kælderen. Mads Hjortnæs Tlf. 41 85 64 62

Studiecafé

På biblioteket hver onsdag kl. 19. – 21.

H v er ons dag
kl
. 16 -18

Vi hjælper dig 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. Mette Jørgensen Tlf: 28 89 43 89 /
M ail
:m ettetr igeparken@ gm ail
.com

Vildu v æ r e fr iv il
l
ig iLektiecaféen?
G ØR E
N F O RSK EL F O RN O G LE A F TRIG ES SK O LEB ØRN

Lige nu er vi et team på 4 frivillige. 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. Kontakt
M ette Jør gens en Tl
f:2 8 89 4 3 89. M ail
:m ettetr igeparken@ gm ail
.com .

Sprogcafé

M æ nds
M ødes ted iTr ige

Har dit barn brug for at tabe sig eller 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. Det er gratis at gå på holdet og vi mødes ugentligt frem til maj 2020. Kontakt: Sundhedsplejerske
Maja Kjær Markussen Tlf. 41 85 99 35 (eller via besked på forældreintra) eller Mette Jørgensen Tlf. 28 89 43 89 /
Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Sprogcaféen er 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 Tlf. 50 33 17 07. du forpligtiger dig ikke til noget, bare du har lyst
til en gang imellem at møde op og tale dansk.

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.

Kontakt Mads Hjortnæs Tlf. 41 85 64 62
Mail: hjma@aarhus.dk

Tr igeparken
afd. 19
og 2 0
S N IN G !
Y
L
F
A
.
O BS
På gr und af C or ona
pandem ien er
Sct. H ans aften
iTr igeparken afl
yst
Afdelingsbestyrelserne Trige
Centervej og Trige Parkvej

C afé Spis es tuen
iB eboer hus etO as en, Tr ige C enter v ej2 6 A

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.
Mange hilsener Kirsten og Bodil

M ødes tedet– tor s dage iul
ige uger kl
. 14 .0 0 – 16 .0 0 iO as en

C afé Spis es tuen hol
der Som m er fer ie fr a15 . m ajog s tarter op
igen 6 . augus t. Tak tilal
l
e for tr ofas tfr em m øde.

ALLE er velkomne (børn ifølge med voksne). Mødestedet byder hver gang på gratis kaffe, god kage og m as s er
af s nak og hy gge. Udover spændende oplæg, er H el
heds pl
anen og B or ger s er v ice også tilstede hver gang,
hvis du har brug for en snak eller hjælp til et eller andet. Thomas Holleufer Tlf. 50 33 17 07.

Gl
æ der os tilats e ny e s om gam l
e ans igter igen.
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HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN
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A fdel
ing 2 0 Tr igeparken TRIG E
K RO LF
& KA F F E
C or onapandem ien har r am tv or es
hv er dag. F or m ange er dettils tor t
bes v æ r og kr æ v er r igtig m egetaf al
l
e
ifor hol
d tilattil
pas s e os ettål
el
igtl
iv .
Desværre rammer virussen vilkårligt,
og netop derfor er det vigtigt, at vi
stadig retter os efter de anbefalinger fra
myndighederne, som indtil videre har
givet god effekt.
Alt er dog ikke gået i stå. Dette gælder
vores renovering, som er så godt som
afsluttet. Vores lejligheder er alle udlejet,
og der er stor tilfredshed med de nye
boliger.
Nu er det så infrastrukturen, som står for
tur. Og det må siges at være et kæmpe
projekt. Tonsvis af jord flyttes rundt, nye
stier oprettes og arealerne jævnes lidt
ud, så det hele får et blødere look.

Vihol
der tilpå El
l
ens pl
æ ne
Sm edebr oen 6 ov er for B r ugs en
Vis pil
l
er tir s dage kl
. 10
Der har været 3-6 stykker hver
gang, og der er plads til flere,
så kom bare. Vi garanterer mange
grin hver gang, for det er et sjovt
spil.
Vi slutter af med kaffe på Bjørnshøj.
Regner det, mødes vi på Bjørnshøj
og hygger.

Det er en stor oplevelse dag for dag at
være tilskuer til forandringerne. Vores
stamvej og p-pladserne har fået ny
asfalt. Der er kommet afmærkninger til
bilerne, så nu bør der ikke være tvivl om
hvordan og hvor, der må parkeres. Det
gælder især de 4 handicappladser, hvor
der er opsat tydelige skilte.
Sommeren har den seneste tid vist sit
lyse sind, og derfor vil vi hermed ønske
alle en rigtig god sommer.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige

Afdelingsbestyrelsen

Din lokale murer

Tlf. 26 23 23 61
Mail: js@Mester-Mureren.dk

Flemming T er i gang med at lave
hullerne

Tjek v or es
facebooks ide
– s øg på
Tr ige K r ol
f og K affe
18
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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 bedst onsdag mellem 17 – 20

Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

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.
Hjulgårdsvej 6, Trige · Tlf. 20 63 13 93 · www.vipets.dk
TREKLANG · Juni · Juli · August 2020, nummer 109
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN
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Trigeparken
TRIG EPA RK EN A F DELIN G 19 (TRIG E C EN TERVEJ)
Bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervej 26A.
Åben træffetid for beboere fra kl 18.30-19.00.
B ESTYRELSEN
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

A F DELIN G SB ESTYRELSEN , A F D. 2 0 (TRIG E PA RK VEJ)
B ESTYRELSEN
Teddy Weinreich (formand)
TP 27, st. mf.
Bodil A. Nielsen
TP. 7, 1. tv.
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.
VA RM EM ESTER A F DELI
N G 19 + 2 0 (TRÆ F F ETIDM A N DA G -F REDA G K L. 8.30 -9.0 0 ,
TELEF ON TIDM A N DA G -F REDA G K L. 9.0 0 -9.30 )
Tonny Nielsen		
Trige Centervej 26, gavlen

86 23 16 14

U DLEJN IN G A F B EB O ERH U SET O A SEN , TRIG E C EN TERVEJ 2 6 A
Kirsten Skou (træffes bedst onsdag mellem 17.00 – 20.00) 		

21 53 04 89

H ELH EDSPLA N EN , TRIG E C EN TERVEJ 2 6 , K LD
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
28 89 43 89
91 36 56 02

hjma@aarhus.dk
thomastrigeparken@gmail.com
mettetrigeparken@gmail.com
oasen-trige@godmail.dk

Klubber og aktiviteter
21 53 04 89

SEN IO RDA N S
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEK TIEC A F É F O R SK O LEB ØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

LO M M EPEN G EPRO JEK T
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

VISE/VERS
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

LEK TIEC A F É F O R
U N G DO M SU DDA N N ELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

C A F É SPISESTU EN
Bodil Nielsen

B ESK Æ F TIG ELSES- O G
U DDA N N ELSESVEJLEDN IN G
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

B ILLA RD
Frank Richard Hansen

H A VEF O REN IN G EN
“ DE G RØN N E F IN G RE”
Ingrid Gertsen
M A NDEM A D
Tommy M. Mæhlisen

21 47 31 22

O N SDA G SK LU B B EN
Kirsten Skou

40 85 50 79

TRIG EPA RK EN S DA RTK LU B
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

21 52 23 90

F ILM K LU B TRIG E
Kenneth Valentin Dupont

60 18 78 98

M A DSK O LE
N / F RITIDSPA S
Hacer Özcelik 
41 85 52 40

27 48 99 66

M Æ N DS M ØDESTEDTRIG E
Martin Mogensen
51 83 64 52
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
M ØDESTEDET
Mette Jørgensen

28 89 43 89

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
20
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SPEJDERNE I SPØRRING TRIGE

WWW.TRIGE.DK

Så er vi endelig tilbage efter
Corona, og I kan tro, vi har
glædet os!

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.

Vi er selvfølgelig en masse ude, og vi har
allerede haft gang i bålet og lavet mælkebøttesirup og boller.

Kontakt:
Trige Møllevej 170
8380 Trige
Tel.: 22 72 75 19
lone-rengoring.dk
lonerengoring@gmail.com
CVR: 33 85 46 25

goring.dk
ren

www.lone-

Mødedage KFUM-Spejderne
Spørring Trige

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

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

Spejderne Spørring Trige
starter familiespejder op
igen efter ferien
Første gang er lørdag den 15. august og dernæst
lørdag den 26. september kl. 9.30 - 11.30 ved vores
skønne tilholdssted vandhullet på Erbækvej.

2M-AUTO

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

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

22
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ST70 FEST-I-HAL

SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

TRIG E F EST-I-H A L
2020

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Sæt kryds I kalenderen til den 3. oktober 2020
50 års jubilæumsfest for ST70
Alle festglade personer i ST70’s område og opland. Husk at reserverere
LØRDAG DEN 3. OKTOBER til at deltage i fejringen af vores lokale idrætsforenings
50 ÅRSJUBILÆUM!
Vi har alle gennem hele foråret og
forsommeren gået og holdt igen
med vores sociale liv. Når vi kommer
til efteråret, vil vi forhåbentlig alle
være klar til igen at feste og møde
hinanden i lidt større grupper igen.
Vores lokale idrætsforening har i år 50
års jubilæum. Det mener vi selvfølgelig
skal fejres med en ordentlig fest, hvor
hele byen er inviteret. Vi har derfor
reserveret hallen, booket band og DJ,
samt bestilt mad til et brag af en fest.
For 25 år siden, da ST70 havde 25 års
jubilæum, havde vi en rigtig god fest
i byen, hvor vi havde fyldt hallen til
spisning og efterfølgende koncert med
Flemming ”Bamse” Jørgensen.
Det vil vi gerne gentage i år, men
desværre er det jo ikke muligt at booke
”Bamses venner” mere. Vi har derfor
fundet frem til, det der kom tættest på.

Vi får i år besøg af BamseMadsen band.
Her er det Helge ”Bamse” Madsen der
står bag bandet, som er en hyldest til
Bamse. Helge synger og ligner Bamse
og bakkes op af et band af dygtige
musikere, som genskaber den stemning
mange kan huske fra Bamses venner.
Der vil være rigelig med mulighed for
at danse og synge med på sange som
bandt andre ”Vimmersvej”, ”Hvorfor går Louise til bal” og ”Venner
kom og se”. Det kan kun blive sjovt og
hyggeligt.
Under middagen samt før og efter bandet har vi booket lokal Dj, som holder
stemningen på rette niveau på danse
gulvet og i baren.
Vi starter arrangement med fælles
spisning, hvor vi i år serverer lækre
og saftige Vikingekøller med diverse
tilbehør for kun kr. 100.- ekstra på
entrébilletten.

Har I ønske om at sidde sammen med
en bestemt gruppe under maden, kan
der reserveres bord ved at skrive en
mail til olecarstensen71@gmail.com
med antal, navn og billetnumre, når
alle i gruppen har købt entrébillet med
spisning.

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt

Vores efterhånden erfarne barpersonale
vil selvfølgelig være klar til at hjælpe jeg
med at slukke tørsten i baren til nogle
yderst fornuftige priser.

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

Vi vil informere yderligere på diverse
medier, når vi åbner op for billetsalg på
billetten.dk. Vi forventer at starte billetsalget umiddelbart efter sommerferien!
Mange hilsner,
Støttegruppen ST70 Fodbold

Billetprisen for årets store 50 årsjubilæumsfest for
ST70 er kun

NYE
ÅBNINGSTIDER:

GÅ EFTER COOPS
EGNE
VAREMÆRKER.
SÅ FÅR DU GOD
KVALITET TIL
FORNUFTIGE
PENGE

Kr. 195.-/person for entrébillet
inkl. koncert med BamseMadsen band UDEN spisning.
Kr. 295.-/person for entrébillet
inkl. koncert med BamseMadsen band OG spisning.

Brugsuddeler
Anders Nylin
byder alle
velkommen

Vi har nu åbent
alle dage, året rundt,
kl. 7.30 – 21.00*
NU ER DET BLEVET
ENDNU NEMMERE AT
HANDLE TÆT PÅ
*På nogle helligdage kan der
være andre tider

HUSK!
ALT EVENTUELT OVERSKUD FRA VORES FEST-I-HAL
GÅR DIREKTE TILBAGE TIL ST70.
Koncert med BamseMadsen band
24
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Åben ALLE dage, ÅRET RUNDT

NYT FRA FÆLLESRÅDET

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: PETER KOBERG

Fællesrådet
i Coronaens tegn
Som alle andre har dagligdagen i Trige-Ølsted Fællesråd også været ramt af COVID-19
foranstaltningerne. Det har betydet virale møder og aflysninger, men helt på den lade
side har fællesrådet ikke været.

Der har været afholdt møde – med god
afstand – med byrådsmedlem Ango
Winther (S) omkring ideen; en idé som
faldt i god jord. Ango Winther har lovet
at sørge for kontakt til de rette personer
hos kommunen. Da Ango både er
medlem af Teknisk Udvalg og sidder i
bestyrelsen for Aarhus Vand, håber forretningsudvalget på snarest at få gode
kontakter, så projektet kan komme i
gang. På længere sigt er det forretningsudvalgets mening at oprette arbejdsgrupper til bl.a. at opstille motionsudstyr
og lave ”plant-et-træ”weekends, så
børn og forældre sammen kan være
med til beplante området.

Repræsentantskabsmødet
To gange om året, i maj og november,
samles fællesrådet til repræsentantskabsmøde i Trige Forsamlingshus. Men
maj-mødet, som også er generalforsamling med regnskabsaflæggelse og
valg, har ikke været afholdt på grund af
COVID-19 restriktioner.
Efter grundig overvejelse har forretningsudvalget besluttet helt at aflyse
majmødet og i stedet holde generalforsamlingen på mødet i november.
Tirsdag den 24. november bliver dagen
for repræsentantskabsmødet, men der
bliver selvfølgelig udsendt en officiel
indkaldelse af de vanlige kanaler.
REMA-krydset
I flere år har fællesrådet arbejdet på at
få etableret lysregulering ved krydset
Lergravvej/Pannerupvej og Randersvej.

Aarhus Kommune
Målforhold
Dato
Udskrevet af

Denne lille overløbsdam kalder da på at blive pyntet!

Det, der er vist her, er kun et oplæg til kommunen og de kommende arbejdsgrupper,
således der er noget at gå videre med, når der skal detailplanlægges.

1:3000
30-04-2020
Merete Haislund
Odgaard

Signaturforklaring

Lokalplaner under afklaring

Det nye areal som skal byggemodnes er markeret med blåt.

Det har været en langsom tur op ad
bakke, men nu ser det endelig ud til, at
der er lys for enden af tunnelen. Man
må også sige, det er ved at være på høje
tid. Området nord for Pannerupvej er
ved at være udbygget, og det varer nok
ikke længe inden et område direkte syd
for vejen også bliver bebygget. Samtidig
har kommunen oplyst, at der arbejdes
på en byggemodning af et areal mellem
Randersvej og Lergravvej, nord for
Lergravvænget. Det er et areal som er
næsten lige så stort som Bærmosehøjen
(se foto).

Nej, det er ikke ønsketænkning! Foto
grafen har blot leget lidt for at give
indtryk af, hvordan det bliver i en for
håbentlig ikke for fjern fremtid.
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Rekreativt område med
udendørs motion
Efter færdiggørelsen af regnvands
bassinet for enden af Hjulgårdsvej
(den gamle hestemark), har forretnings
udvalget taget initiativ til, at der ud
arbejdes et projekt for området. Planen
er, at der etableres en gangsti omkring
bassinet med bænke og beplantning,
samt at der opstilles motionsredskaber
(se illustration).

TREKLANG · Juni · Juli · August 2020, nummer 109

Altså er der tale om en ret stor tilvækst
af borgere som vil komme til at benytte
REMA-krydset flere gange dagligt. Når
der også tillægges gennemkørende
trafik på Randersvej, en trafik som ifølge
Aarhus Kommunes Erhvervsplan 20-24
vil stige med 40 % frem til 2035, er
det mere end berettiget at fællesrådets
1. prioritet er et lysreguleret kryds, og
fællesrådets formand Steen Edeling
fortæller også, at forretningsudvalget
fortløbende er i kontakt med Bünyamin
Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø
og forvaltningen for at blive inddraget i
en konkret proces omkring krydset.
Et par artikler i Lokalavisen og JyllandsPosten i begyndelsen af maj indikerer, at
rådmanden er begyndt at forstå nødvendigheden af en lysregulering. Noget
som forretningsudvalget vil blive ved
med at minde ham om, så det ikke går i
glemmebogen.
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Vores frisør på Smedebroen
Walter Georges Youkhana har haft herrefrisørsalon i Trige siden 2012

I 2001 kom Walter som 18-årig sammen med sin mor og tre søskende til
Danmark fra Irak. I Irak voksede han
op i skyggen af den otte år lange
blodige krig mellem Irak og Iran, og
senere den såkaldte golfkrig i 199091, hvor Irak besatte Kuwait. Ikke
den mest trygge barndom.
Selvom Irak har religionsfrihed, er
det ikke altid nemt at være kristen
i landet, så en medvirkende årsag
til familiens opbrud fra det urolige
land, var også religiøs chikane, der

sammen med Sadam Husseins brutale
styre endte med familiens flytning til
Danmark.
Den første tid i Danmark blev brugt på
sprogkursus i Randers, men et ønske
om at arbejde med it kunne ikke lade
sig gøre på grund af mangel på dansksproglige færdigheder. I stedet kastede
Walter sig over frisørfaget. Han har altid
været interesseret i klipning, så sammen
med sprogskolen blev det også til en
uddannelse som frisør.

Efter endt uddannelse, og nu på
flydende dansk, arbejdede Walter
som frisør et par steder i Aarhus, inden
en ven fortalte om muligheden for
egen salon i Trige, så i 2012 åbnede
forretningen på Smedebroen.
Walter er glad for sin salon i Trige, og
efter otte år har han en del faste kunder, men det betyder ikke, at der ikke
er plads til flere, så hvis du mangler en
god herrefrisør, så kig forbi eller ring
og aftal tid til en klipning.

Mr. Cut
herrefrisørsalon
tlf. 81 92 95 09
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PLAKATSØJLE

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i juni, juli og august
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

23.06. 11-16

Pop up butik med tøj og sko

Forsamlingshuset

05.08.		
		

Bjørnshøj Bustur til Fyn
Billetter sælges 21.-22.-23. juli

06.08.		

Café Spisestuen starter efter ferien

Oasen

Uge 28-29-30-31

Biblioteket holder sommerferie

Biblioteket

11.08. 19.30

Generalforsamling Trige Støtteforening

Forsamlingshuset

02.09. 19

Banko

Forsamlingshuset

03.10.		

Trige Fest-i-hal (se side 24)

Trige sportshal

22.10.		
		

Teaterforestillingen At være for lille
med Syddjurs Egnsteater

Biblioteket

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 mail (inge@lynggaardhansen.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.

Frit valg af værksted
- også under garantien
Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted
der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de
mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne
ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien
skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af
originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og
med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør
AutoPartner.
Trige Auto & Diesel
Parallelvej 51, 8380 Trige
Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22
kontakt@trigeauto.dk
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Fordelene
Vi kontakter dig hvis...
Du bliver altid kontaktet inden uforudsete
reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du
ved, hvad det koster, inden vi går igang.
Uforpligtende tilbud
Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på
reparationer.
Hvad sker der?
Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,
så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.
Original kvalitet
Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.
svarende til dem bilen er produceret med.
Vi sætter os ind i alle biler
Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

Hej alle sammen
Vores banko sæson sluttede brat
pga af Coronaen.
Vi glæder os til at se jer alle
sammen igen den 2. september
kl. 19.00, hvis alt går vel.
Tak for gavekort fra
Trige Fodterapi.
God sommer fra bankoholdet
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