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Om lidt er det forår!
December ligger bag os og vi står midt i de mørke måneder. Det kan være lidt langsommeligt, at komme igennem, især i denne
tid, hvor vi ikke kan lægge en skiferie ind i uge 7 eller vælge at smutte en tur til de varme lande og få ladet batterierne op. Det
giver tid til eftertanke. For hvor mange af os er så priviligerede, at vi kan gøre det? Der er mange i vores samfund, som aldrig
gør det – corona eller ej – af grunde vi ikke kender. Det kan være, at angsten for at flyve holder dem hjemme, det kan være
de ikke har råd, måske kan helbredet ikke holde til en lang tur i bus/bil eller fly og det kan også være, man ikke har nogen
at rejse med. Så lad os tænke over, at vi i denne tid prøver hvordan det virkelig er, at være i samme båd. Vi bliver hjemme. Vi
viser samfundssind. Århh, vi er ved at kaste op over disse sætningerne, som vi møder igen og igen. Men sådan er det bare. Om
lidt vender det forhåbentligt igen. Det bliver forår, folk kan blive vaccineret – vi kan vende tilbage til vores liv igen. Med en ny
erfaring i, hvordan det føles at være buret inde mod sin vilje.
Dette nummer af Treklang tilhører altså ikke kategorien ”bedste blad nogensinde”. Det må vi bare erkende. Der sker ikke en
hujende pind lige nu og det bærer bladet præg af. Vores trofaste annoncører fylder siderne godt op og så gemmer vi krudtet til
trykudgifterne til at finde noget herligt at bringe, når der igen sker lidt omkring os. De få indlæg i bladet denne gang handler
om: Biblioteket byder ind med underholdning til de små. Husk også, at du kan låne digitale bøger på eReolen.dk – det kan være
rart at vide, hvis man ikke er så glad for at komme ud i denne tid. Jeg kan anbefale lydbøgerne – det er som at være barn igen,
når nogen læser op for en. Og man kan rydde op imens, bage eller gå en tur. Bakkegårdsskolen giver fjernundervisning og har
spurgt børnene, hvad de tænker om det. Bjørnshøj har haft syngende besøg – det varmer, når nogen gør en ekstra indsats for
at sprede glæde. Peter har besøgt autoværkstedet 2M og giver indblik i, hvad de kan gøre for dig og din bil. Og det er dét for
denne gang... Vi vender stærkt tilbage, så snart hjulene går igang igen.
Pas godt på hinanden derude!
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

BILLIGST &
HURTIGST!

Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

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.

• Intet
minimumskøb

Layout
Inge Lynggaard Hansen

• Shop online på
computer eller
mobil

Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen

• Kunder handler
for hinanden

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg, oplag: 2.400

• Første levering
er gratis

APRIL 2020

Vi handler for hinanden

Næste nummer af Treklang udkommer den 16. februar 2020. Deadline for tekst og annoncer er den 29. marts 2021.
Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk

SHOP ONLINE PÅ
Trige-Ølsted Fællesråd
FORMAND
NÆSTFORMAND
Trige-Ølsted
Steen Edeling
Henny Hansen
Bærmosevej 1 i Trige Forsamlingshus
Bjørnshøjvej 18
Indkaldelse
til
Repræsentantskabsmøde
Fællesråd
Tirsdag den 24. Trige
november 2020 kl. 19.30Trige
www.trige.dk
Tlf.:86 23 26 26
Tlf.: 86 23 12 99
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1. Valg af dirigent

KASSERER
Peter Koberg
Vestermøllevej 82
Trige
Tlf.: 42 50 17 04

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

Biblioteket er også for de allermindste
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

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

Biblioteket har valgt at sætte ekstra fokus på vores pegebøger, altså bøger
til de 0 – 3-årige. Vi vil nemlig rigtig gerne også have besøg af de yngste
lånere. Vi har købt nye og lavere krybber, så bøgerne bliver lettere tilgængelige for de mindste. Dem håber vi at kunne tage i brug, når vi vender
tilbage efter Coronanedlukning nr. 2. Opgraderingen sker bl.a. i forbindelse med et samarbejde med Dagplejen i Trige – Spørring. Vi har både i
foråret og efteråret haft planlagt arrangementer med dagplejen; men det
har jo desværre været umulige at afholde dem. Vi håber på bedre held i
efteråret 2021.
Vi tror på at selv meget små børn på under ½ år, har glæde af bøger.
De ”læser” dem ikke fra ende til anden, som vi andre; men mere ud fra
tilfældige opslag. En anden måde at læse bøger på, er at tage bøgerne i
munden og smage på dem og evt. bide i dem. Det er simpelthen en måde
at lære, hvad bøger er for en størrelse. Det er helt ok med os! Vi ved at
pegebøger ikke har lige så lang en levetid som bøger til andre aldersgrupper, så vi forsøger at kasser i tide, så I kun finder pæne bøger hos os.
En pæn bog kan sagtens have bidemærker rundt i kanten, det er kun et
kvalitetsmærke 12.
Er det SLUT med SUT (og ble) hjemme hos jer, så har vi selvfølgelig billedbøger om emnerne, så jeres barn har noget at spejle sig i. Ligeledes har vi
billedbøger om det, vi kalder ”svære emner”, skilsmisse, sygdom og død.
Bøgerne kan være med til at lette de svære snakke i sådanne situationer.
Disse bøger står selvfølgelig ikke sammen med de ”almindelige” billed
bøger, men på hylder i det område vi kalder ”For forældre”.

Lån digitale bøger på eReolen.dk
Aarhus Bibliotekerne har besluttet at gøre det muligt at låne dobbelt så mange bøger på eReolen fra i dag. Hvor man
tidligere kunne låne tre ebøger og tre lydbøger på eReolen, bliver det nu muligt at låne op til seks ebøger og seks lyd
bøger om måneden. Udover udlånskvoten vil det fortsat være muligt at låne ”ekstra titlerne”, som ikke tæller med i den
månedlige kvote.

Plakatsøjlen
Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring i februar, marts og april
HUSK du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning

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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Der skal bestilles billet til alle arrangementerne på aakb.dk/trige Det koster 50 kr. pr. gang for en baby
og en forælder. Biblioteket overholder selvfølgelig de gældende restriktioner ift. Corona.
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Dato

Tid

Aktivitet

Sted

15.02.

Kl. 19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

Onsdage Kl. 19.00

Bankospil

Trige forsamlingshus

		

Det er CORONA 19, der bestemmer om vi må samles

OBS!
Tjek op på
arrangementet
– det kan være
aflyst pga Corona
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WWW.TRIGE.DK

SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
Kontakt Frank for mere info:
2147 3122

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt

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

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

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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NYE
ÅBNINGSTIDER:

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.

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

Vi sætter os ind i alle biler
Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

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

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker
på Bakkegårdsskolen

Hvad er DET BEDSTE
ved at have fjernundervisning?
8.B Du kan vågne op en halv time
før undervisningen, og så er du klar.
Der er ikke så meget stress på om
morgenen. Det betyder også meget for
motivationen, at skoledagene ikke er for
lange.

Det bedste og det værste ved Corona-skole

7.Y Vi er mere sammen med vores
familier i øjeblikket, kan lege med
søskende - det kan vi godt lide.

Vi har forsøgt at give eleverne en
hverdag, hvor der er en god balance
mellem skærmundervisning og analoge
opgaver. Det kan let blive ensomt at
sidde hjemme ved skærmen. Derfor
vægter vi både det sociale og det
faglige.
Her kan du læse, hvad eleverne
på Bakkegårdsskolen mener om
fjernundervisningen. Jeg har stillet fem
spørgsmål til nogle af de yngst, de
mellemste og de ældste klasser.
Har I prøvet nogle SJOVE
opgaver i forbindelse med
fjernundervisningen?
8.B Vi har nogle gange rigtig sjove
breaks i undervisningen. Vi har fx danset
ballet, og på et tidspunkt konkurrerede
vi om, hvem der først kunne lave en
snemand.
7.Y Vi kan godt lide at vi løber, og det
er godt at starte matematiktimen med
Matematikfessor. Vi kan godt lide at
blive bedt om at løbe rundt i huset og
finde ting og sager....
0.B Det er sjovt, når vi læser om - og
løser opgaver om Vitello online. Det er
sjovt, når vi laver plus og minus online.
Det er sjovt, når vi laver prik til prik
samlet online.
3.A Dagens øvelse er så sjov. Vi skal
f.eks. finde ting i vores hjem på et min.
Vi skal finde forskellige ting, kolde
ting, ting med sk, ting med tre vokaler,
Vi laver gæt &Grimasser, vi leger
gemmeleg, Vi leger seven. Det er så fedt
at lege sammen, og vi griner.
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3.A Ugeskemaet er sjov med
bevægelsesopgaverne f.eks. skal
vi støvsuge vores værelse, tømme
opvaskemaskinen, eller gå en tur og
lytte til alle lydene. Vi bliver gode til at
tegne i guidet tegning - how to draw.
5.A Bogstavleg hvor vi skal finde ting
som begynder med det bogstav læreren
tænker på. Det sjoveste er når man
bevæger sig.
3.B Jeg synes at det har været sjovt at
have idræt på computeren. Toiletpapirs
eksperiment i matematik. Idræt og
kahoot er også sjovt.
Hvad gør I i din klasse for at det
ikke skal blive for ENSOMT?
8.B Vi laver tit samtalegrupper efter
skole, så vi kan snakke sammen. Vi
bruger de sociale medier til at holde
kontakten. Vi går nogle gange ture
sammen med nogen fra klassen, hvor vi
holder god afstand.
0.B Vi holder fødselsdag, synger og taler
sammen.
3.A Vi husker at lege og grine sammen.
Vi tænder kameraet og kigger på
hinanden. Vi muntrer hinanden op i
chatfeltet.
5.A Vi bliver delt i små grupper, hvor vi
kommer tættere på hinanden. Så er vi
ikke alene, når vi skal lave opgaver. Vi
ser hinanden på skærmen, det gjorde
vi ikke i foråret – der skrev vi kun til
hinanden.
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3.B Vi har vores eget rum på
computerne, hvor tre-fire børn mødes
og lave lektier. Vi kommer ud i grupper
og der har vi det hyggeligt. Jeg spiller
med en af mine venner, der hedder
Tobias, og når jeg har spillet med ham,
så tage jeg noget at spise, og så skal vi
have time.
Kan man godt LÆRE NOGET,
selv om det er fjernunder
undervisning på en computer?
8.B Man kan rigtig mange ting. Vi
er jo vant til at bruge computer i
undervisningen, og i mange af fagene
laver vi de samme opgaver, arbejder i
grupper og har klasseundervisning, som
vi ville gøre det på skolen. Det kræver
noget mere selvdisciplin, og det kan
være en udfordring.
3.A Vi lærer en masse. Vi bliver dygtige
til at bruge vores Chromebook, for vi
bruger den hver dag. Vi kan holde styr
på undervisningen. Jeg kan slå lyden fra
og få mere ro til mit arbejde. Det kan jeg
ikke så godt, når vi sidder i klassen.
5.A Det er meget lettere for læreren at
undervise på skolen end bag skærmen.
Man lærer mest når læreren underviser,
og man selv skal lave opgaver lige
bagefter. Man kan bedre koncentrere sig
bag skærmen, da fokus er et sted.
3.B Man lærer, at man ikke skal snakke,
når læreren taler. I historie har vi om
bronzealderen og så laver vi om det.

gange kræves en længere forklaring på
problemet og man kan ikke lige pege i
bogen og fortælle hvad ens problem er.
3.B Det værste er, når nettet lacker, så
man ikke kan høre læreren.

0.B At lege med sine søskende. At
se og lege med sine venner i klassen.
Det bedste er, at man kan få flere
pandekager, når man er hjemme.
3.A At vi ser alle vennerne, der logger
på Meet-undervisningen. Vi får tidligere
fri. Vi spiller Among us i fritiden
sammen. At vi har pauser, hvor vi kan
slappe af og gå på vores eget toilet. At
vi kan holde frikvarter sammen med
familien.
5.A Man får tidligt fri, man møder
heller ikke så tidligt. Godt at se sine
kammerater.
3.B At man kan få hjælp af sin forældre.
Jeg spiller og leger med min hund

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

5.A Det bedste er, at vi kan faktisk se
hinanden bare på skærm, fordi tænk
hvis teknologi ikke fandtes, så kunne vi
ikke se hinanden i cirka 2 måneder.
Hvad er DET VÆRSTE
ved at have fjernundervisning?
8.B Det værste er helt klart, at man
ikke er fysisk sammen med sine
klassekammerater. Det savner vi. Det
kan også være svært at høre 100% efter
hele tiden, og man bliver nemt forstyrret
af noget derhjemme, når man laver
opgaver. Det er nogle gange sværere at
få hjælp.
0.B Det værste, er at vi ikke kan komme
i skole. At vi ikke kan være sammen. At
computeren giver mig mussestemme. At
der er ventetid.
3.A At man ikke kan lege hjemme
hos sine venner. At man ikke kan se
hinanden ”rigtigt”. At man ikke kan
sidde ved siden af hinanden i klassen.
At man ikke kan puffe til sidemakkeren
og få hurtig hjælp til opgaverne.

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-

Efter nytår har alle elever på skolen siddet hjemme ved computeren. Det betyder, at vi skal lave skole på en helt
ny måde. Lærerne har været kreative og fundet på nye måder at skabe læring og trivsel på.

5.A At man ikke kan være sammen med
sine kammerater, at man sidder ned
meget af tiden, vi savner frikvartererne
og vi savner madkundskab og håndværk
og design. At man ikke kan få hjælp
så hurtigt som på skolen, da der nogle
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BJØRNSHØJ CENTRET

BJØRNSHØJ CENTRET

TEKST OG FOTO: BØRGE JACOBSEN / NETHE THOMSEN

TEKST OG FOTO: BØRGE JACOBSEN

Bjørnetidende
– siden sidst
Inden døre er diverse aktiviteter med
stor fleksibilitet i forhold til forsamlings
restriktioner atter i gang.
Ud af huset har der med Centerbussen
været arrangeret ture til Randers Storcenter til Them ost og Skovgård Gårdbutik, løvfaldstur til Randers Naturcenter
og ad snørklede veje gennem skove
hjem igen. Kommende ture er planlagt
til Gl. Estrup og en anden til Billigblomst
og Bilka i Tilst.

Udendørs underholdning ved
Ældrecenter Bjørnshøj

Pr. 31. december stopper jeg efter 4 år
som skriver på Bjørnetidende. Det har
været en spændende tid – til tider lidt
for meget – det at være frivillig ulønnet
griber til tider lidt om sig og kan godt
ligne et fuldtidsjob.
Ny skriver hedder Nethe og vil nok
næste gang skrive lidt om sig selv, en
intro som det vist hedder. Foreløbig mail
adresse: borgovej@gmail.com.

På vegne af lokalrådet!
Vi ønsker alle et godt nytår med håb
om snarlig bedring i situationen.
Der udkommer nyt blad, tidligst pr.1/3.

Den 28. december var der inviteret
til udendørs underholdning ved
Ældrecenter Bjørnshøj.

I februar bliver der, i lighed med
januar, omdelt enkelte eksemplarer
af månedens madplan fra Bjørnshøj
Lokalcenter.

2 unge mennesker – Maline & Kristoffer – underholdt med hhv. danske og
julesange. Et lyspunkt på en temmelig
kold regnfuld dag – det kan sikkert ses
på billedet.

Nethe

Børge

Hele turen var foretaget på cykel, hvor
hele rundturen inden hjemkomst til
Aarhus blev ca. 50 km lang i regnvejr.

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

Med til historien hører, at de friske unge
mennesker forinden havde optrådt på
Ældrecenter Rosenbakken i Skæring.

87 13 16 00 Sygeplejersken træffes tirsdag og fredag
fra kl. 09.30 – 12.00
Tidsbestilling i samme tidsrum

En stor tak til de unge menneskers
gåpåmod - rigtig flot.

Præmiewhist
i Trige Forsamlingshus

Se plakatsøjlen for tider

Bankospil

i Trige Forsamlingshus.
Se plakatsøjlen for tider.

70 11 31 31 Mellem kl. 16.00 og 08.00
Ved akut behov ring 112
08.00 – 14.00

51 71 54 67 Signe

Bjørnshøj – Pedellen

87 13 52 75 Daniel

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.

Formand Tove Eriksen
Tlf. 22719794
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk
10

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
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TEKST OG FOTO: PETER KOBERG

„Hurtigt videre” er næsten vort motto
2M Auto er altid klar til at pleje og servicere din bil

På Randersvej i Spørring ligger et autoværksted, hvor to friske gutter, Martin
Særmark og Mads Kremmer, er klar til
at passe din bil. Lave serviceeftersyn,
reparere skader, skifte dæk osv. osv.
Da Martin og Mads åbnede deres værksted i 2017, havde de allerede over 15
års erfaring som all-round mekanikere,
og er klar til at hjælpe med professionelt
kvalitetsarbejde på alle bilmærker i alle
aldre, også hybrid og 100% elbiler. „Vi
har software og elektronik som garanterer, at alt er lavet efter bilfabrikkens
foreskrifter, således din nye bil bevarer
fabriksgarantien”, siger Mads.
Det danske klima er ikke venligt ved
bilerne. Regn, sne, frost og vejsalt er
med til at nedbryde det dyre transportmiddel, så det er en god idé at beskytte
bilen bedst muligt mod vejrliget. Som en
følge af det tilbyder 2M Auto nu i samarbejde med et Tectyl center rustbeskyttelse og undervognsbehandling. „For
at gøre det nemt for vores kunder”, fortæller Mads, „kan de bare komme her
til vores værksted med bilen, så sørger vi
for den bliver behandlet. Så man slipper
også for at køre langt for at få bilen
Tectyr-behandlet”.
„Er der brug for en lånebil, mens bilen
er på værksted, finder vi også ud af
det”, fortsætter Mads.
Martin og Mads bor begge i lokalområdet, og er glade for de mange lokale
kunder de har fået, men tilbyder deres
service til endnu flere. „Der er altid plads
til en til”, siger Mads med et smil.
De føler sig som en del af lokalsamfundet og støtter også lokal sport. Noget de
gerne vil gøre mere ved, når pandemien
slipper sit tag, så der igen kommer gang
i aktiviteter på boldbaner og haller.

12
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Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt

Hjertevarme billeder

Vi

rt
så sna
,
r
e
n
åb

!

vi må

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Trige Fitness

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

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP
Et mindre fitnesscenter
drevet af lokale for de lokale
TRÆNINGSMULIGHEDER OG PRISER
BASIC FRI TRÆNING (inkl. basis hold) 5:00-23:00
Kr. 199
Abonnement på BS-aftale
BASIC FORMIDAG (inkl. basis hold) 5:00-14:00
Kr. 169
Abonnement på BS-aftale
PREMIUM FRI TRÆNING (inkl. alle hold) 5:00-23:00 Kr. 249
Abonnement på BS-aftale
KLIPPEKORT 10 gange (inkl. alle hold) 5:00-23:00
Kr. 410
Engangspris kontant eller Mobilepay
INDMELDELSE sker ved henvendelse via mail: kontakt@trigefitness.dk
Se mere på www.trigefitness.dk eller følg os på Facebook.

Generalforsamling i ST70 gymnastik
Der afholdes generalforsamling i ST70 gymnastik tirsdag 23. februar 2021
på Trige Søndergård, Trige Centervej 75C. Kom og vær med.
På bestyrelsens vegne, Dorrit Rasmussen

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

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

14
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Telefon. 20 48 25 07
Mail. info@koldnygaard.dk
www.koldnygaard.dk

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

ST70 BESTYRELSE

bedre i netop dit område .

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
Lone Engelbrecht Jeppesen, Formand
Selda Eryilmaz, Kasserer
Jane Rosenlund Olsen, Bestyrelsesmedlem
Connie Storm, Suppleant
Hans Henrik Warming, Turneringsleder
Sascha Salo Rivera, Sekretær

20 26 00 34		
31 33 31 91		
30 78 16 13		
61 30 45 58		
40 83 49 23
Østermøllevej, Trige
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
Magnus Dunker, Suppleant

28 51 12 14
87 46 67 82
24 60 01 18 / 86 23 13 68
81 94 58 84

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

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

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

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00
16

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 9
Trige

81 92 95 09
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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

lone_jeppesen@hotmail.com
ski23@live.dk
jrn@atea.dk
weismann.storm@gmail.com
warming@pc.dk
saschasalo@hotmail.com

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

Gartnerparken 8, Trige

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

KFUM-Spejderne Spørring Trige
Bæver 0.-1. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Ulve 2.-4. klasse,
mødes torsdage kl. 17.30-19.00.

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op
mødes torsdage kl. 18.30-20.30.
Se mere på www.spejdernetrige.dk
eller på Facebook KFUM Spejderne Spørring / Trige
eller kontakt os på e-mail spejdernetrige@gmail.com

*
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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.

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

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 /

·
·
·

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

Mail: mettetrigeparken@gmail.com

Tjek vores
facebookside
– søg på
Trige Krolf og Kaffe

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

Lektiehjælp

Går du på gymnasium, HF, Social og Sundheds
skolen, VUC, Handelsskole eller teknisk skole?

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.

Og har du brug for hjælp til lektierne? Så kom til Studiecafé i Trige Bibliotek, hvor du HVER TIRSDAG AFTEN
KL. 19. TIL 21 kan du få hjælp til alt fra dansk til matematik, samfundsfag og biologi.

Sprogcafé

Det er helt gratis, så tag gerne dine venner og dine lektier med, og så sørger vi for te, kaffe, snack og god stemning.

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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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!
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Hvem er vi:
Mads: Uddannet skolelærer og kan hjælpe dig i Fysik, Kemi, biologi, matematik, dansk, samfundsfag,
historie og tysk. Og kan garanteret godt hjælpe dig i andre fag også.
Kom bare – Vi glæder os til at møde jer!
Mads
Jacob:
Jeg er uddannet litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet, og ved derfor en masse om
forfattere, romaner og skønlitteratur. Jeg er altid frisk på a hjælpe dig med lektier i dansk og
engelsk, men kan også hjælpe dig hvis du har filosofi eller samfundsfag på gymnasiet.

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

Danish café
LOCATION:
Trige Centervej 52 in the basement
TIME:
Every tuesday from 17:00 to 18:30
If you would like to improve your
Danish, then join the Speak Danish
café. For more information contact:
Mads on telephone 41 85 64 62
Or come to Helhedsplanens
office at Trige Centervej 26 in the
basement.

Menu Café Spisestuen
i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
Februar, marts og april 2021
Café Spisestuen åbner den 11. marts 2021,
hvis Coronarestriktionerne tillader det.
Hold øje med opslag og Facebook,
når tiden nærmer sig.
Ret til ændringer forbeholdes.
De bedste hilsner, Kirsten og Bodil

11. marts
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Is med vafler
25. marts
Pramdragergryde med mos og asier
Budding med saftsovs
8. april
Kotelet i fad med ris og bønnesalat
Moccafromage
20
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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-tilmølle-princippet. Ret til ændringer
forbeholdes.
Mange hilsener, Kirsten og Bodil
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

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.

v/Jesper Sandberg
Randersvej 535
8380 Trige

Din lokale murer

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

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
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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. 17.30-18.00.
BESTYRELSEN
Kenneth Valentin Dupont, formand
Ann Szczurbak
Simon Warming
Ibrahim Eid
Kristian K. Szczyrbak

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 30		
Trige Centervej 16, st. th.
kriszczyr@gmail.com

27 48 99 66
26 63 44 53
22 40 52 20
28 86 73 98
31 44 13 44

AFDELINGSBESTYRELSEN, AFD. 20 (TRIGE PARKVEJ)
Bestyrelsen holder møde SIDSTE onsdag i måneden, juli undtaget, på Trige Parkvej 27, kælderen.
Der er åben træffetid for beboerne fra 17.30 til 18.
BESTYRELSEN
Formand Louise Krarup
Bodil Nielsen
Thuvarakan (Thue) Kandasamy
Birgitte Holm-Jensen
Morten Bærendsen

Trige Parkvej 31 st mf
Trige Parkvej 7 1. tv
Trige Parkvej 37 st th
Trige Parkvej 31 2. Mf
Trige Parkvej 25 2. th

20 78 94 39
40 85 50 79
42 59 17 17
22 17 91 59
40 19 92 49

Afd20.trigeparken@gmail.com
bodilanielsen@gmail.com
T_karan20@hotmail.com
bhj@live.dk
morten@baerendsen.dk

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

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen
MANDEMAD
Flemming Thorbek

22

40 85 50 79

TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

21 52 23 90

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

31 32 23 88

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
Social vicevært,
Thomas Holleufer

50 33 17 07

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

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