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REDAKTØREN SKRIVER

Vi er omgivet af aktive lokale kræfter
Vi har efterhånden lært at spritte af, ikke give hånd og kram – og selv om det er en ny måde at omgås hinanden, så bremser
den os ikke fra at ses. Vi har mere end nogensinde lyst til at være sammen med andre og det bærer Trige-Ølsted-Spørrings
aktiviteter præg af. Tænk sig at have et bibliotek, hvor man bliver spurgt om, hvilke magasiner man ønsker at læse – det er lokal
nær brugervenlighed, så det basker. I det hele taget har vi et bibliotek, som aktivt sørger for, at de kommende generationer
kommer til at føle sig godt tilpas med både babymassage, -sang og yoga. Og Spejderne i Trige-Spørring følger op med sunde
fritidsaktiviteter, hvor man hygger sig, samtidig med at man lærer noget. Bakkegårdsskolen sørger for vores trivsel og dannelse,
samt at leve med vores forskellige ressourcer, tankegange og drømme. Hvis du ønsker indflydelse på, om Søndergården skal
forblive på lokale hænder, så mød op til generalforsamlingen og giv din stemme til kende. ST70 har sendt et hav af forskellige
muligheder for at blive rørt henover efteråret – og nyde samværet med andre mennesker. Se billederne fra fodboldsæsonen,
som blev afsluttet med præmier, medaljer og skøn sol over fodboldspillere i alle aldre, som havde en skøn aften på Trige gl.
Stadion. På Bjørnshøj er det muligt at både hyggesnakke og gå en tur sammen hver onsdag, at drikke kaffe sammen om
søndagen og spille banko om tirsdagen. Trige Parkvej arbejder fortsat på at skabe et godt miljø med nye bygninger og hele tre
legepladser til børn i forskellige aldersgrupper. Helhedsplanen arbejder konstant på den positive udvikling og det er lykkedes
os alle sammen at gå ”Fra ghetto til grøn” på fem år. Det kan vi læse mere om i artiklen, hvor Skoleleder Torben, dagtilbuds
leder Lea og leder af den boligsociale helhedsplan Helle taler sammen om deres arbejde om at forene forskelligheder på tværs
i en fælles positiv retning. Alle helhedsplanens faste tilbud og aktiviteter kan ses i deres faste opslag i bladet. Bakketoppen har
kastet sig ud i et større projekt med at bygge en ny SFO til vores mange børn. Der skal tænkes fremad med alle de nye dejlige
børnefamilier, der flytter til byen. Er du til Præmiewhist eller banko, så er du velkommen i forsamlingshuset, hvor sæsonen
starter op i september.
Med andre ord, så er der mange aktiviteter, som tilbyder samvær med andre mennesker – og mon ikke vi alle trænger til det
efter det svære forår. Lad os håbe, at vi får sat Covid-19 på afstand, så den ikke fortsat skal skabe afstand mellem os.
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør
REDAKTION
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk

DAGLIGVARER

LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale købmand i Trige

Henny Hansen
Mail: hennyhansen39@gmail.com

Inge Lynggaard Hansen

Henny Hansen

Peter Koberg

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.

BILLIGST &
HURTIGST!

Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

• Intet
minimumskøb
APRIL 2020

Layout
Inge Lynggaard Hansen

• Shop online på
computer eller
mobil
• Kunder handler
for hinanden

Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen
(Tak til Fenja og Dinesh)

• Første levering
er gratis

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg, oplag: 2.400
Vi handler for hinanden

Dette nummer omdeles 28. august 2020. Næste nummer af Treklang udkommer den 23. oktober 2020. Deadline for tekst
og annoncer er den 28. september 2020. Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk

SHOP ONLINE PÅ

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
Kristian Bak
Smedebroen 4,1
Trige
Tlf.: 22 50 86 65

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

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN

LERGRAVVEJ 1 • TRIGE

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21
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Købmand
Brian Lind
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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

Nyt fra Trige Kombi-bibliotek

Posthus

www.aakb.dk/trige

i Dagli’Brugsen
Kun pakkeudlevering.

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

Hvilke blade har du lyst til at læse?
Ugeblade – Magasiner – Tidsskrifter – kært barn har mange navne. På biblioteket abonnerer vi på forskellige tidsskrifter, som vi håber
rammer det, som I som lånere har lyst til at læse og lade jer inspirere
af; men vi kan jo tage fejl! Derfor vil vi gerne høre jeres mening. Hvad
kunne vi med fordel afbestille og i stedet abonnere på? Send en mail
til trigebibliotek@aarhus.dk

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Lige for tiden har vi følgende: Alt om haven, Bilmagasinet, Burda,
I form, Jæger, Maries ideer og Spis Bedre. Og som noget helt nyt
er der blevet råd til Femina fordi vi har opsagt vores abonnement på
Jyllands Posten. Der var efterhånden meget få der kom her og læste
avisen. Fra bibliotekernes hjemmeside er der under punktet Netmedier
adgang til hundredvis af tidsskrifter både danske og udenlandske, så
det er bare at sætte i gang. Du kan også med fordel downloade PressReader appen til din smartphone

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

Lad os høre
din mening
om udvalget
af blade

www.isoplasticon.dk

Babymassage

Babys første koncert

Berøring via massage giver en god og intens
kontakt mellem dig og din baby. Motorikvejleder
Dorte Windahl underviser dig, og ud over at baby
får en dejlig oplevelse, kan du får gode råd til,
hvordan du kan afhjælpe små ting der genere
baby. Der skal bestilles billet. En billet koster
50 kr. og gælder for baby og en forælder.

Tag din baby med til sin allerførste koncert. En koncert skabt til
babyer og deres barslende mødre eller fædre. En koncert med
danske vuggeviser, spillet og sunget i afslappende omgivelser af
musiker Julie Ben-Semmane. Det er kun baby, der skal have billet,
en forælder følger gratis med. Der kan bestilles billet på
aakb.dk/trige under punktet ”Det sker”.

Mandag 2. november kl. 10

JE-NI EL-INSTALLATION APS
TRIGE – GRUNDFØR

OBS!
Bibliotekets
selvbetjeningsåbent er pt. lukket

Mandag den 7. december kl. 10

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

•
•
•
•

VVS-arbejde
Fjernvarme
Badeværelser
Solvarme

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN /S
A

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
Mandag den 16. november kl. 10

Dorte Windahl kommer og laver gode yogaøvelser for dig på barsel. Det primære fokus vil være på dig, så det gør ikke
noget hvis din baby sover - men er de små vågne, vil de lege på gulvet.Dorte vil putte nogle gode stræk til baby ind i
programmet, så både du din baby føler velvære. Der skal bestilles billet. En billet koster 50 kr. og gælder for baby og mor
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SPEJDERNE I SPØRRING/TRIGE

SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

Spejderne
i Spørring/Trige

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Så er vi snart tilbage efter sommerferien, og I kan tro,
vi har glædet os!

Torsdag den 18. juni havde vi Sommerafslutning
ved vandhullet

Mødedage KFUM-Spejderne
Spørring Trige
Bæver 0.-1. klasse,
Søndag den 21. juni fik spejderne overrakt dette års sponsorat
fra Daglig brugsen i Trige i samarbejde med OK BENZIN.

mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt

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.

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

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

NYE
ÅBNINGSTIDER:

I weekenden i uge 26 var ulvene på spejderlejr i Mols bjerge

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

I weekenden uge 28 var det spejdernes tur til at komme på
spejderlejr
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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.

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

NU ER DET BLEVET
ENDNU NEMMERE AT
HANDLE TÆT PÅ
*På nogle helligdage kan der
være andre tider

Skulle der være spørgsmål eller lignende kan vi kontaktes på spejdernetrige@gmail.com

Smedebroen 15 · 8380 Trige
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Brugsuddeler
Anders Nylin
byder alle
velkommen

Vi har nu åbent
alle dage, året rundt,
kl. 7.30 – 21.00*

Åben ALLE dage, ÅRET RUNDT

DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

TRIGE SØNDERGÅRD

TEKST: SKOLELEDER TORBEN MERVIG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Det sker på Bakkegårdsskolen

Den selvejende
institution
Trige Søndergård

I dette nummer har jeg valgt at skrive generelt om vores skole, og hvad vi lægger vægt på.
Jeg ønsker hermed en rigtig god sensommer til alle i Trige og Spørring.

Læring, trivsel og dannelse
På Bakkegårdsskolen ser vi læring, trivsel
og dannelse som hinandens forudsætninger.
Vi lægger stor vægt på, at der er et trygt
læringsmiljø i vores klasser. Et læringsmiljø, hvor det er tilladt at lave fejl, da
det at forsøge, afprøve og turde risikere,
er afgørende for al læring.
På Bakkegårdsskolen arbejder vi systematisk med brug af test for at alle
børn skal blive så dygtige som muligt.
Alle børn skal udfordres på et passende niveau. I skolen uddanner vi børn.
Samtidig er skoletider også 10 år, hvor
man dannes som menneske. Vi arbejder
både med uddannelse og dannelse. Man
skal også lære at være kreativ, nysgerrig,
hjælpsom, empatisk og for eksempel at
gøre noget godt for andre.
Vi er en mangfoldig skole med børn fra
mange forskellige sociale- og kulturelle
baggrunde. Dette anser vi for en stor
styrke – respekten for forskellighed er en
af vores bærende værdier.
Vi har mange fælles traditioner, som
danner rammen om vores skole. Tradi
tionerne værner vi om, da det er her, vi i
særlig grad mærker fællesskabets styrke.
Nogle af traditionerne er påskeudstilling
i indskolingen, sundheds- og trivselsuge,
venskabsdag på tværs af skolens klasser,
Skolernes Motionsdag, fællessamlinger
til jule- og sommerferie, hvor børn optræder for hinanden, fællessamling efter
sommerferien, hvor vi siger godt skoleår
til hinanden og præsenterer og byder
nyansatte velkommen med den særlige
velkomstsang.
Derudover har vi fællessamling med
Luciaoptog, fælles julesang i kirken, 9.
klassernes sidste skoledag, idrætsdag,
osv.
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Det byder vi også på
•	Et Trivselsprogram hvor nominerede
elever uddannes til trivselsledere, der
skaber aktive frikvarterer. Trivsels
lederne udvælges på 5.-9. årgang
•	Et stærkt AKT-vejlederteam, der
hjælper elever og lærere med at
vejlede og skabe trivsel
•	“Fri For Mobberi” som fast koncept
i indskolingen (0.-2. Kl.) og MOT i
7.-9. årgang starter op august 2020
•	Tre projektuger og 10 fagdage i løbet
af året.
•	Et tæt samarbejde med vores lokalsamfund, Dagtilbuddet, Helhedsplanen i Trigeparken, vores lokale præst,
m.fl.
•	Et tæt samarbejde med FU-klubben
for 4-6.klasse og FO-klubben fra
7.klasse til 9.klasse.
Videoovervågning og nye
nøglebrikker til hallen
Både skolen og idrætsforeningen ST70
ønsker at undgå ubudne gæste i hallen.
Vi har tidligere haft problemer med
hærværk i hallen. ST70 og skolen har
været rigtig trætte af det. Derfor har vi
nu fået nye skabe, ny videoovervågning
samt et helt nyt nøglesystem. Trænerne
og lærerne får en nøglebrik kodet til
træningstidspunktet i stedet for en gammeldags nøgle. Det betyder, at vi kan
nulstille brikken, hvis den er mistet eller
stjålet. Vi kan også se, hvem der har låst
op sidst, hvis der mangler oprydning ol.
Ny indskolingsleder
Vores indskolingsleder, Birgitte Kjærsgaard, har fået nyt job som skoleleder
på Thorsager Skole på Djursland. Stort til
lykke til Birgitte. Vi kommer til at savne
dig. Vi har slået stillingen op, så vi kan
ansætte en ny pædagogisk leder for
indskoling og SFO.
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Generalforsamling den 23. september 2020 kl. 19.00 i Fælles
rådets lokaler på Trige Søndergård

Dagsorden
Læring

Mangfoldighed

Vi arbejder både med faglig læring
og social læring

Alle har værdi og betydning i fællesskabet Vi ser forskellighed som en
styrke – en del af dannelsen.

Faglig læring
•	At alle børn mødes med passende udfordringer, så de bliver så
dygtige som de kan
•	At vi bruger synlige mål og feedback
• Mod til at turde fejle
• Trygt klassemiljø
•	At lære at være vedholdende og
robust
•	Holddeling på alle årgange – to
voksne i en dansk og en matematiktime samt holddeling på tværs
af årgangens klasser

Trivsel
Vi arbejder for Glade elever Glade voksne
Tryghed - Glæde - Fællesskab
• Her hilser vi på hinanden
•	Holddeling på alle årgange styrker
venskaberne
•	Trivselshandleplan/antimobbe
strategi
•	Venskabsklasser – de store hjælpe
de små
• Trivsels- og sundhedsuge
• Trivselslederkorps i frikvarterer
•	Nye elever og ansatte hjælpes i
gang – mentorer

Social læring
• Respekt og ordentlighed
• Samarbejde
• Fællesskab
• Hjælpsomhed
•	Vi taler ordentligt sammen – også
når vi er uenige
Læring også for de voksne
•	SLF refleksionsmøder for de ansatte hvor vi lærer af hinanden
•	Ledelsen eller kolleger kommer på
besøg i klassen med efterfølgende
refleksion

Skolen er et danmarksbillede:
• Forskellige familier
• Forskellige kompetencer
• Forskellige drømme
• Forskellige at se på
• Forskellige ressourcer
• Forskellige tankegange

Traditioner
En skole med gode traditioner
•	Morgensang hver dag for 0.-4.
årgang
• Bakkerup By skolefest hvert 2. år
• Julepynt Advent og besøg i kirke
• Venskabsklasser
• PROM-fest for de store
• SFO Diskofest
• Halloween i SFO
• Fastelavn i SFO
• Peter Vilkens-dag for 4. årgang
• Påskeudstilling i indskolingen
• Idrætsdag og motionsløb
•	Sportsturneringer i hallen i frikvarterer
•	0. klasse første dag med flagallé
og sang
• Fællessamlinger i aula
•	Trivselsgrupper laver gode aktiviteter i frikvarterer
•	Fodboldskole for 6.-9. årgang
starter op til august 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.	Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal fremsendes
senest 15. september til formand Ole
Andersen, Trige Møllevej 206 eller på
mail: gdaoa@outlook.dk.
Alle der er interesserede i at Søndergård forbliver på lokalområdets hænder efter 2020 kan støtte bestyrelsen
ved at møde op og deltage i debatten
om, hvordan det kan lade sig gøre.
Vel mødt,
Bestyrelsen
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ST70

ST70

Hold for voksne

Hold for børn

Kursusperiode: 07.09.2020 – 22.03.2021

Kursusperiode: 07.09.2020 – 22.03.2021
		

Instruktører:
Vicki Boye Ellehage, Lovisa Abdalbjörnsdòttir, Tina Kørting, Rosa Montiel, Helle Arndal
Tilmelding og yderligere oplysninger om holdene og instruktørerne kan ses på vores hjemmeside www.st70.dk
- under gymnastik

STEP

NYT HOLD - YOGA

Hvornår: Mandag 17.00-18.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Helle
Pris: 600 kr.

Hvornår: Onsdag 18.45-19.45
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Rosa
Pris: 600 kr.

STRAM OP
Hvornår: Mandag 18.00-19.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Helle
Pris: 600 kr.

Vi er to unge piger der har gået på
Bakkegårdsskolen, og lige nu går
Mette i 2.g, og Mia blev student i
sommers. Vi har begge to lavet gymnastik i mange år, og har selv haft
hold. Vi har en voksen, som ville være
der, hvis der sker noget, ellers er det
os to piger der står for al træning.

Hvornår: Fredag 09.00-10.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Rosa
Pris: 600 kr.

PILATES FOR BEGYNDERE

NYT HOLD - LATIN FITNES

Hvornår: Tirsdag 17.30-18.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Lucy
Pris: 600 kr.

Hvornår: Torsdag 17.00-18.00
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Sara
Pris: 600 kr.

Hvornår: Tirsdag 18.30-19.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Lucy
Pris: 600 kr.

PULS OG STYRKE
Hvornår: Torsdag 18.00-19.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Lovisa
Pris: 600 kr.

PILATES FLOW FOR ØVET
Hvornår: Tirsdag 19.30-21.00
Sted: Bjørnshøjcentret
Instruktør: Lucy
Pris: 850 kr.

BEVÆGELSE/AFSPÆNDING
Hvornår: Onsdag 16.30-18.00
Sted: Bjørnshøjcentret
Instruktør: Dorrit
Pris: 850 kr.

STEP BASIS
Hvornår: Onsdag 17.30-18.30
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Vicki
Pris: 600 kr.
10

TREKLANG · August · September · Oktober 2020, nummer 110

NYT HOLD - FAT BURN TRAINING
Hvornår: Lørdag 08.30-09.30
OBS – Kursusperiode:
19.09.2020 – 19.12.2020
Sted: Trige Søndergård
Instruktør: Theepha
Pris: 600 kr.

Tilmelding og yderligere oplysninger om holdene og instruktørerne kan ses på vores hjemmeside www.st70.dk
– under gymnastik
PIGETONS 0.-3. KLASSE
(ÅRGANG 2014 – 2011 (10))
Mandag 16.45-17.40
Instruktører: Mette og Mia
Pris: 550 kr.

NYT HOLD - YOGA

PILOXING FOR ALLE

Gymnastik for børn i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen.
Gymnastikopvisning for alle børnehold er søndag den 21. marts 2021.

Pigetons er lige holdet for dig, hvis
du vil gå til gymnastik, hvor der er
fart på, masser af energi og puls,
sved på panden og mulighed for at
bruge kroppen på mange måder. Vi
skal lave en masse spændende forskelligt gymnastik, danse, sjippe og
have det sjovt til musik. Vi skal prøve
forskellige håndredskaber, stepbænke, forhindrings baner, løbe stafet,
lege, balancere og meget mere. Er
du klar på en masse fed gymnastik,
god musik, sjov og ballade, sammen
med andre glade piger, så skynd dig
at finde gymnastiktøjet frem og ta’ en
veninde eller to i hånden. Kom med
dit gode humør og være med til at
fyre den MAX af, vi glæder os til at
se dig.
Praktisk info:
Holdet er KUN for piger og IKKE et
springhold.

SUPER GIRLS 4.– 8. KLASSE
Mandag 17.45-18.45
Instruktører: Mette og Mia
Pris 550 kr.
Vi er to unge piger der har gået på
Bakkegårdsskolen, og lige nu går
Mette i 2.g og Mia blev student
i sommers. Vi har begge to lavet
gymnastik i mange år og har selv haft
hold. Der vil være en voksen til stede,
hvis der skulle ske noget, ellers er det
os to piger der står for træningen.
Vi skal lave rytmisk gymnastik og
danse til en masse god musik, og
måske kender du et sejt danse
”moves”, som du syntes andre skal
lære. På holdet skal vi også arbejde
med de grundlæggende øvelser som
sving, hop, krydskoordinering og
balance.
Derudover skal vi lege en masse
og bare have det sjovt, mens vi får
pulsen op! I sæsonen vil vi arbejde
på serier, som vi skal opvise med til
foråret 2021. Kom med dit gode
humør og vær med til at fyre den
MAX af.

STIKBOLD OG REDSKABSBANE
1.-4. KLASSE
Onsdag 16.15-17.30
Instruktører: Henrik, Klaus og
Louise
Pris: 600 kr.
Dette er den perfekte kombination
af sport... Vi skal spille stikbold eller
anden boldsport som opvarmning, og
slutte af på redskabsbane og springe
rundt. Så er du vild med stikbold og
bevægelse er dette den perfekte fritidsaktivitet. Kan du lokke din far eller
mor med til stikbolds kamp er det
kun et plus, og den der bliver ramt
færrest gange har håneretten helt til
næste gang.

FORÆLDRE / BARN GYMNASTIK
2-4 ÅR
Torsdag 16.00-17.00
Instruktører: Christian og Stella
Pris: 550 kr.
		
På dette hold er forældrene med
under hele timen. En del af timen
vil være planlagte aktiviteter, som
vil være med til at styrke børnenes
motorik og bevægelsessans. Vi vil
danse til musik, bruge redskaber,
træne balance og meget mere. Der vil
altid være en del af timen afsat til, at
børnene frit kan lege med forskellige
redskaber sammen med forældrene.
Der vil være rig mulighed for at brænde krudt af, og det er en tryg måde at
lære gymnastiksalen at kende på.

GYMNASTIK, SPRING OG LEG
5-7 ÅR
Torsdag 17.00-18.00
Instruktører: Martin og Signe
Pris: 550 kr.
		
Holdet er både for piger og drenge.
Vi skal bruge hele kroppen og have
pulsen op og røde kinder, med en
masse spring og leg. Vi skal skabe
forudsætning for at blive en god
springer igennem forskellige typer
leg. Vi laver kolbøtter, vejrmøller,
står på hænder og laver selvfølgelig
spændende redskabsbaner, hvor alle
kan få små og store succes-oplevelser.
Dette hold er for børn uden forældre.
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Sæsonafslutning i ST70 fodbold
Et par stemningsbilleder fra Trige gl. Stadion. Alle hold deltog fra ST70 Fodbold U10,U12,U14 og U12 Pigerne.
Vi lavede en lille turnering – alle mod alle. Der var uddeling af medaljer og pokaler: Alexander Rasmussen – Bedste spiller
og Andreas Meldgaard Kristensen – Top scorer

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
Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

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

Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk
12
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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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ST70 BESTYRELSE

ST70 bestyrelse
FODBOLD
Klaus Juhl Jensen, Formand
Christian Palm, Kasserer
Fatih Eryilmaz, Bestyrelsesmedlem
Michael Kristensen, Bestyrelsesmedlem
Nielshenrik Mosskov Svenstrup, Kursusansvarlig

23 49 71 75 / 87 46 67 82
93868936
53639402
30910537
86 98 97 95 / 25 58 61 53

HÅNDBOLD
René Lange, Formand
Karina M. Kristensen, Kasserer/kiosk
Hans Henrik Warming, Turnering
Lone Engelbrecht Jeppesen, Bestyrelsesmedlem
Sascha Salo, Sekretær

30 78 09 21
Bærmosehøjen 57, Trige
22 40 05 73
Pannerupvej 3, Trige
40 83 49 23
Østermøllevej, Trige
20 26 00 34		
60 89 46 28
Knoldevej 2, Trige

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

GYMNASTIK
Dorrit Rasmussen, Formand
Klaus Juhl Jensen, Næstformand
Bente Gregersen, Kasserer

Tlf. 28 51 12 14
Tlf. 87 46 67 82
Tlf. 24 60 01 18 / 86 23 13 68

ØVRIG BESTYRELSE
Dorthe S. Sørensen
Marianne Sørensen
Helle Arndal
Lovisa Abdalbjörnsdòttir

Tlf. 41 14 41 25
Tlf. 42 25 68 40
Tlf. 23 81 49 95
Tlf. 22 83 76 12

Elvej 4
Bærmosehøjen 18, Trige
Byhøjdalen 65, Trige
Pannerupvej 3, Trige
Østervang 38, Trige

klausjuhljensen@gmail.com
christian@palm.dk
fatih84@hotmail.dk
michaelkristensen157@gmail.com
dortenuller@mail.dk

dit, mit og vores Trige?

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

Boligsalget i Trige går forrygende. Vi mangler boliger til salg og giver et
ekstraordinært godt tilbud.
Din lokale mægler i Tilst, Sabro og Trige
tilst@danbolig.dk eller tlf. 86 24 51 00

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

SOLGT
Trige

SOLGT
Villa, 1 fam.

Byhøjtoften 61
Den flotte Milton villa har en god børneafdeling med 3 værelser samt lækkert badeværelse. Fra entreen går man videre til det skønneste højloftede
rum med køkken/alrum og stue i delvis åben forbindelse. Fra stuen er der
adgang til soveværelse med walk-in samt badeværelse.

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

87 13 63 00		
87 13 63 11 Træffes på skolen mandag – fredag

Bolig m2:
179 Grund m2:
Stue/vær:
1/4
Byggeår:
2018
Sag: 03020190202 Energi:

Gartnerparken 8, Trige

Anbefaling.

Trige

Villa, 1 fam.
Byhøjengen 51
Nyopført villa med suveræn beliggenhed i nyudstykket villakvarter. Arkitekttegnet, fuldmuret villa med sans for detalje, optimal udnyttelse og nytænkning. 214 m2 bolig fordelt på 2 plan. Energirigtig villa med solcelleanlæg. Her er ikke gået på kompromis med materialevalg.
Bolig m2:
214 Grund m2:
Stue/vær:
1/4 Carport m2:
Byggeår:
2019
Sag: 03020200036 Energi:

742

A2020

838
46
A2015

bak@mbu.aarhus.dk
saschasalo@hotmail.com

KØBSAFTALE
UNDERSKREVET
SOLGT

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*.
Fordi vi kan sælge din bolig.
*Gælder dog ikke udgifter til el-installationsrapport,
tilstandsrapport og energimærke.

danbolig Tilst.

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

Villa, 1 fam.
Høgemosevej 9
I Ølsted ligger denne ejendom på 1439 m2 - her er mulighed for at renovere
eller bygge nyt hus på grunden. I stueplan findes entre, køkken, stue og
badeværelse. På 1. salen er 2 værelser samt mindre gæstetoilet. Derudover
er udhus i 2 plan, garage og værksted.
Bolig m2:
105
Stue/vær:
1/2
Byggeår:
1890
Sag: 03020200050

Grund m2:
Kælder m2:
Udhus m2:
Energi:
Carport m2:

9,8 ud af 10, 23 besvarelser*

1.439
6
134
D
30

Boligsidens tilfredshedsundersøgelse viser at danbolig
Tilst har mange
tilfredse sælgere.
Vil du være en af dem?
Så kontakt os for en uforpligtende
snak på tlf. 86 24 51 00 eller på
danbolig.dk

boligsiden.dk/find mægler d. 04.08.2020

BJØRNSHØJ CENTRET

Bjørnetidende
– siden sidst
Vi har taget afsked med vores ihærdige Cafémutter Birgit. Der blev afholdt
en pæn afskedsreception, hvor Birgit
ankom i Christianiacykel iført velvoksen
damehat og højt humør.
Da Birgit skulle afvikle ferie og afspadsering, men stadig ansat til 1. august
kunne der derfor ikke ansættes en afløser før den 1. august. Derfor bliver varm
mad i juli måned leveret fra Sønderskovhus Cafeen og der vil kun være åbent i 2

timer. Al anden uvedkommende adgang
er ikke tilladt.
I gården mod Trige Centervej er opstillet et telt. Her må afholdes 3 ugentlige
faste arrangementer: Søndagskaffe
for interesserede kl.14-16. Onsdags
gåholdet mødes udenfor Bjørnshøj,
hvor vi går en lille tur og derefter drikker
en kop kakao/kaffe og hyggesnakker
i teltet. Tirsdagsbanko og så er den
kvote brugt.

Vi er kede af ikke at kunne gøre mere
for vore ældre beboere. Desværre ser
det ud til at vare lige til den 1. september – altså 6 måneders næsten total
handlingslammelse.
Se venligst arrangementer på Plakatsøjlen – kalenderen på sidste side i bladet.
21. juli 2020
På vegne af Bjørnshøjs Lokalråd, Børge

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

87 13 16 00

Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

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

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

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.

Formand Tove Eriksen
Tlf. 22719794
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk
16

Kasserer Anna Marie Jensen
Tlf. 23621494
e-mail: tulle54@live.dk
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Skriver Børge Jacobsen
Tlf. 20130994
e-mail: Jacobsen.boerge@gmail.com

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

HELHEDSPLANEN TRIGEPARKEN

WWW.TRIGE.DK

Aktiviteterne i Helhedsplanen
er for hele Trige og omegn

BEVÆG DIG GLAD – Nyt hold i efteråret 2020

Vi sidder 4 medarbejdere
på kontoret

I gymnastiksalen på Trige Søndergård

Følg os i Trigeparken på Facebook
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. Tlf: 50 33 17 07.
Mail: thomastrigeparken@gmail.com

Thomas

Helle Jørgensen er projektleder for Helhedsplanen. Hun er lidt over det hele og laver meget administrativt arbejde.
Tlf: 91 36 56 02. Mail: oasen-trige@godmail.dk
Mads Hjortnæs 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. Tlf: 41 85 64 62. Mail: hjma@aarhus.dk

Helle

Mads

Mette

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.
Tlf: 28 89 43 89. Mail: mettetrigeparken@gmail.com

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. Bodil Nielsen og Kirsten Skou står
for Café spisestuen, hvor de serverer veltillavet mad hver 14. dag.

Lektiecafé

I BEBOERHUSET OASEN

Hver onsdag
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 /

Har dit barn brug for at tabe sig?
Har dit barn brug for mere og sjov bevægelse i hverdagen?
Går dit barn i 3., 4. eller 5. klasse?
SÅ er ”BEVÆG DIG GLAD” holdet noget for dit barn!

·
·
·

På holdet har vi fokus på socialt fællesskab, vægttab og glæden ved at bevæge sig
på en sjov måde. Det er gratis at gå på holdet og vi mødes ugentligt i en periode på 3
mdr. fra ca. midt september til jul Yderligere information om tidspunkt og sted følger.
Vil du høre mere eller tilmelde dit barn, kan du kontakte:
Sundhedsplejerske Maja Kjær Markussen/mobil: 41859935 / eller via besked på Aula.
Familie-og trivselsmedarbejder Mette Jørgensen /mobil: 28894389/ eller
mail: mettetrigeparken@gmail.com

TRIGE KROLF KLUB
Vi spiller tirsdage kl. 10 og onsdage kl. 17-18. Det foregår på Ellens plæne,
Smedebroen nr. 16 (overfor Dagli’ Brugsen). Alle kan være med – der er ingen
tilmelding – kom bare, det er gratis.

Tjek vores
facebookside
– søg på
Trige Krolf og Kaffe

For yderligere oplysninger
Flemming Thorbek 31 32 23 88 eller
Ingelise Knudsen 20 83 17 94

Mail: mettetrigeparken@gmail.com

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

Harisha

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
Mette Jørgensen Tlf: 28 89 43 89. Mail: mettetrigeparken@gmail.com.

Sprogcafé

Mænds
Mødested i Trige
http://trige.mm-aarhus.dk/

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.

Mødestedet – torsdage i ulige uger kl. 14.00 – 16.00 i Oasen
ALLE er velkomne (børn ifølge med voksne). Mødestedet byder hver gang på gratis 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. Thomas Holleufer Tlf. 50 33 17 07.
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Dansk undervisning
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.

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

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
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Afdeling 20 Trigeparken
Sommeren har vist sig fra sin bedste
side, og det har vi i høj grad brug for
nu, hvor coronamonstret desværre er
vendt tilbage. Det er et mærkeligt 2020
som alle uanset alder vil huske for
altid. Derfor er det de små lyspunkter i
hverdagen, som vi må glædes over. På
Trige Parkvej arbejdes der ihærdigt med
udearealerne.
Der er sået græs og blomsterblanding,
og det er dejligt at se de grønne plæner.
Senest er der etableret 3 legepladser for
forskellige aldersgrupper. De er blevet
modtaget og taget i brug med stor
entusiasme, og børnenes glæde er ikke
til at tage fejl af. Snart skal der afholdes
vores årlige Afdelingsmøde, hvor vi
håber på et godt fremmøde. Måske vil
der blive lejlighed til at hilse på nye som
gamle beboere
Afdelingsbestyrelsen
Fenja og Harisha er glad for de nye legepladser på Trige Parkvej

Menu Café Spisestuen
September og oktober 2020
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.
Mange hilsener Kirsten og Bodil

3. september
Bøf med løg
Kartofler og surt
Chokolademousse
1. oktober		
Jægerkam med rodfrugter
Frugter med råcreme

17. september
Frikadeller med stuvet hvidkål
Toscapærer med flødeskum

15. oktober
Pramdragergryde med
kartoffelmos
Budding med saftsovs

29. oktober
Kotelet i fad med ris
Mokkafromage

PRISER:
Aftensmad 40 kr. / Børn under 12 år 20 kr.
Dessert 10 kr. / Børn under 12 år 5 kr.
Sodavand 5 kr. Gratis kaffe/te efter maden

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige

Din lokale murer

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

Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

VIGTIGT I FORHOLD TIL CORONA
• Tilmeld dig kun, hvis du føler dig
frisk. Får du det dårligt den dag,
du skal spise i Café Spisestuen
SKAL du melde afbud.
• Sprit hænder inden du går ind i
Spisestuen. Der er sprit til rådighed.
• Overhold de retningslinjer der er
beskrevet, når du kommer til
Spisestuen, i forhold til Corona.
Vi glæder os til at se dig under lidt andre
forhold, men maden er den samme

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

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
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TRIGEPARKEN – FRA MAGASINET UPDATE
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INDSENDT AF: LULU GRØNLUND

Fra ghetto til grøn på fem år

Skolelederen, dagtilbudslederen og
projektlederen af den boligsociale helhedsplan er ikke i tvivl. Det er det stærke
lokale netværk i Trige, som gør, at Trigeparken i dag er i det grønne felt i den
model, kommunen bruger til at følge
udviklingen i udsatte boligområder.
Trigeparken kom på regeringens så
kaldte ghettoliste i 2011og blev fjernet
igen i 2015. I dag er Trigeparken i
det grønne felt i den kategoriseringsmodel, som Aarhus Byråd benytter til
at følge udviklingen i udsatte boligområder. Der måles på otte indikatorer, som
er udvalgt, fordi de i væsentlig grad
afdækker boligområdernes udfordringer
i forhold til alsidig beboersammensætning samt tryghed og trivsel. Hensigten
med modellen er at opspore eventuel
negativ udvikling så tidligt, at det er
muligt at handle på faresignaler. Grønt
er positivt og fortæller, at Trigeparken
er et område uden for risiko. De indikatorer, som især har udviklet sig positivt i
Trigeparken, handler om børns trivsel og
udsatte børn. Her måles bl.a. på skolefravær og på hvor mange børn, der har
særlige dag- og døgnforanstaltninger.
Netværket griber problemer
Hvad er årsagen til den positive udvikling i Trigeparken? Update stiller spørgsmålet til tre, som er en del af det lokale
netværk i Trige, skolelederen Torben,
dagtilbudslederen Lea og lederen af den
boligsociale helhedsplan i Trigeparken,
Helle.
De er ikke i tvivl, det stærke lokale
netværk, som har fungeret i mange
år, er en væsentlig del af forklaringen.
– Vi rykker sammen herude, hvad
enten der er tale om problemer med
en gruppe børn, unge eller en enkelt
familie, siger Lea.
– Ja, vi er hurtige til at gribe problemerne, vende dem i netværket og handle på
dem, tilføjer Torben.
Eksempelvis er der familier i Trigeparken,
som har en meget lav årsindkomst. Det
kan betyde, at børnene ikke har helt de
samme muligheder som andre, fortæller
Torben. Så er det jo fedt, at netværket
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spotter, at et barn har brug for fodboldstøvler, for at kunne komme til fodbold
eller en varm vinterfrakke, for at kunne
deltage i en vinterudflugt, og at helhedsplanen følger barnet i Genbrugsen,
og får løst problemet. Eller at Helle får
teaterforestillinger til Trige, så også de,
der ellers ikke kommer i teatret, kan få
denne oplevelse.
Helle fortæller, at der afholdes caféer
for forældrene på skole og i institutioner
i et samarbejde med helhedsplanen
– ofte med temaer som spottes af
netværket. Der har ex været fokus på
børns søvn, tandhygiejne, temaer som
opfanges af netværket, og så handles
der på det.
Netværket har også flere gange fanget,
at der er noget, som ulmer blandt
grupper af unge. For år tilbage var der
en del uro blandt de unge i Trigeparken.
Det er der heldigvis ikke så tit nu, men
når det sker, har vi vores beredskab,
hvor også politiet deltager.
– Vores styrke er, at vi kender hinandens
arbejdsfelter. Vi ved hvem, vi skal henvende os til, eller henvise byens borgere
til, når de har brug for hjælp. Det er
med til at skabe tryghed, siger Torben.
– Og måske er det derfor problemer
mange gange løses, inden vi er nødt
til at gribe til underretninger og anmeldelser, forklarer Lea.

Trigehistorier

Det pusler på toppen ved siden af skolen. Vi følger lidt med fra sidelinien, i takt
med, at håndværkerne arbejder på at trylle en ny SFO frem.

Den 1. oktober kl. 19.00 i Trige
sognegård
Trige skærvefabrik/asfaltfabrik
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv i
samarbejde med Trige menighedsråd
arrangerer en aften om Triges
historie.

Skolelederen, Torben, fortæller, at da
han blev ansat for seks år siden, fik han
at vide, at det var en vigtig opgave at
bygge videre på det stærke lokale samarbejde. Tv Lea, som er dagtilbudsleder
og th Helle, lederen af den boligsociale
helhedsplan.

Vi vil fortælle om og vise billeder
fra Trige skærvefabrik, fra den
startede i 1939 og frem. Senere vil
Arne Grooss, tidligere mangeårig
formand på fabrikken, fortælle om
asfaltfabrikken, også kendt som
Luxol / NCC m.m. og fortælle
historier fra arbejdspladsen.

Helle, og den forrige skoleleder, startede
nogenlunde samtidigt i Trige. De tog fat
i Lea, som har været i Trige siden 1994,
for at høste af hendes viden og erfaring.
Vi tre satte os sammen for i fællesskab
at komme nogle problemer til livs. Det
var begyndelsen på det lokale netværk,
som siden er blevet udvidet og derved
endnu mere finmasket.
Helhedsplanen en vigtig brik Helhedsplanen er en utrolig vigtig brik i netværket,
siger både Torben og Lea.
– Jeg skal lede en skole og Lea skal
lede dagtilbuddet, så er der ikke tid
til overs, til at samle op på de der
drenge, der vist gerne vil lave en fodboldturnering, eller spørge nogle kvinder
i Trigeparken om de vil stå for fællesspisning.

Et netværk, der bygger bro Da Helle
kom til Trigeparken som boligsocial
medarbejder i 2007, oplevede hun Trige
som en meget delt by. Der var dem fra
blokkene og dem fra parcelhusene.
Hendes mål var at bygge bro i den delte
by og skabe et større fællesskab på
tværs. Det var også visionen i den første
boligsociale helhedsplan fra 2009, som
Helle var med til at udarbejde og blev
leder af.

Det er lige præcis den koordinerende
og opfølgende tovholderfunktion, som
helhedsplanen tager hånd om, der gør
netværket så finmasket, at der ikke
opstår store huller i det.
– Jeg blev megaglad, da jeg så de positive tal for Trigeparken i kategoriseringsmodellen, siger Torben, men i samme
øjeblik blev jeg ramt af en dobbeltfølelse. Fandens så betyder det nok, at de
fjerner en masse gode indsatser som er
med til at gøre en masse godt for vores
lokalområde.

Vi har gennem årene lavet en del aktiviteter for hele byen, bl.a. Café Spisestuen
i Trigeparken med fællesspisning hver
14. dag og børnekulturfestival for hele
byen. Det har været med til at bygge
bro. Men det som virkelig har rykket, er
det lokale netværk, siger Helle.

Faktum er at helhedsplanen udløber den
1. april 2022. Det bekymrer både Lea
og Torben, som håber der kan findes
en anden måde at organisere sig så
på, så Trigeparken fortsat indgår som
en væsentlig del af det stærke lokale
fællesskab.
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Bakketoppen rumsterer lidt...

Der vil i løbet af aftenen blive
lejlighed til at stille spørgsmål eller
eventuelt fortæle en lille historie med
tilknytning til fabrikken. I løbet af
aftenen får vi en lille forfriskning.
Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv /
Trige menighedsråd

Årets Tagdækker

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning er blevet
kåret til Årets Tagdækker (0-4 ansatte) for andet år
i træk.
Den bedrift vakte naturligvis stolthed hos indehaver:
”Det her er helt vildt! Jeg er godt nok overrasket, at det
igen er lykkedes at vinde prisen. Jeg er dybt taknemmelig
overfor mine kunder, for det er jo deres skyld, jeg er her
i dag”, fortæller Per R. Hjortshøj.
Treklang ønsker TILLYKKE!

Foto: OleMunksgaard.com

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-

Positiv udvikling i Trigeparken
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN
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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
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.
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
Kirsten Skou (træffes bedst onsdag mellem 17.00 – 20.00) 		

21 53 04 89

HELHEDSPLANEN, TRIGE CENTERVEJ 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
28 89 43 89
91 36 56 02

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

Klubber og aktiviteter
Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
BILLARD
Frank Richard Hansen

21 47 31 22

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

LOMMEPENGEPROJEKT
Thomas W. Holleufer
50 33 17 07

LEKTIECAFÉ FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Mads Hjortnæs
41 85 64 62

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

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

27 48 99 66

MANDEMAD
Tommy M. Mæhlisen

60 18 78 98

SENIORDANS
Gitte Mouritzen

29 47 96 82
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BESKÆFTIGELSES- OG
UDDANNELSESVEJLEDNING
Mads Hjortnæs
41 85 64 62
MÆNDS MØDESTED TRIGE
Martin Mogensen
51 83 64 52
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
MØDESTEDET
Mette Jørgensen

28 89 43 89

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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

OBS!
Tjek op på
arrangementet
– det kan være
aflyst pga Corona

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring
i august, september og oktober

HUSK du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning

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

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

02.09

19.00

ST70 Bankospil (starter)

Forsamlingshuset

08.09.		

Påtænkt grillaften er aflyst

Bjørnshøj

21.09

Præmiewhist (starter)

Forsamlingshuset

21.09.		
		
		

Høstfest
Billetter sælges den 7.-8. og 10. september
kl.11.30-12.30 i Cafeen

Bjørnshøj

13.10.
17.00
		

Suppeaften
Tilmelding senest fredag den 2. oktober, opslag ved Cafeen

Bjørnshøj

13.10.

Tøjsalg

Bjørnshøj

Teaterforestillingen At være for lille
med Syddjurs Egnsteater

Biblioteket

19.00

16.00

22.10.		
		

23.10.		
Foredrag med Poul Marcus
		Billetter sælges den 5.-6.-7. oktober kl.11.30-12.30 i Cafeen

Bjørnshøj

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

Bankospil

Præmiewhist

Starter
den 2. september
kl. 19.00.

Starter
den 21. september
kl. 19.00.

i Trige Forsamlingshus

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.

i Trige Forsamlingshus

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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