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Byggeideer, vækstplaner og forår
Endelig går vi de lyse stunder i møde og det smitter gevaldigt af på humøret for de fleste. Vi kan atter komme ud igen fra en
mørk tid med isolation og det betyder, at vi skal i gang igen med at gøre nogle af de ting, vi gjorde før der var noget, der hedder
Covid 19. Fx har biblioteket som så mange andre savnet at se folk i fysisk forstand. De bringer derfor en efterlysning af deres
læselystne “kunder”. Trige har vokseværk og vi viser planerne for de nye byggegrunde. Skolen “Den Innovative Friskole” ser
også snart dagens lys og det håber vi at kunne bringe mere om i næste nummer. Ifølge planen åbner de efter sommerferien i
Trige Søndergård. Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på lokalområdet, så stil op til Repræsentantskabsmødet 24.
maj. Alle er også velkomne til at komme til Generalforsamling i Trige Støtteforening. Byens små rollinger aner ikke, at de om
et øjeblik skal være med til en af årets sjoveste begivenheder: Dagplejens dag, som plejer at være et festligt pusterum med
optog gennem Trige by og samvær på Ellens plæne i selskab med dagplejere, bedsteforældre, forældre osv. Astrid er rykket ind
på Trige Søndergård, hvor hun hjælper kommende forældre (eller de af os, som har børn i forvejen) til at indstille sig på både
fødsel og barselstid. Det gør hun i Doulahuset, som er et lyst og imødekommende sted. Vil du gerne være instruktør i Yoga eller
Step, så søger ST70 med lys og lygte efter nye kræfter. KFUM spejderne mødes til spændende aktiviteter året rundt – se deres
mødetidspunkter og hiv børnene væk fra computerne for en stund. Vidste du, at man udover at have det ret sjovt, også lærer en
masse nyttige ting. I spejderfællesskabet lærer man at være en god kammerat og at opholde sig i naturen. På Bakkegårdsskolen
går man også højt op i trivsel og læring på tværs. Det forklarer elever og lærere mere om i dette nummer. Trige FEST-I-HAL kan
næsten ikke vente til det bliver efterår – de har taget hul på forberedelserne til næste store fest, nemlig jubilæumsfesten og
derfor insisterer de på, at vi alle sætter kryds i kalenderen den 8. oktober. Der er brug for flere end 3 personers hænder, når der
er arrangementer på Bjørnshøj. Derfor holdt centeret en Frivillig-frokost i februar, hvor alle der hjælper med at stille borde op,
køre vores ældre borgere på udflugt, brygge kaffe osv. blev hyldet. Trigeparken er ved at finde sine egne ben at stå på og de har
etableret et Aktivitetsudvalg, som fremadrettet sørger for at der altid er hjælp og spændende aktiviteter til dem, der har lyst eller
brug for det. Den nye tjekkede Genbrugsstation åbner i april og vi forudser hjemmelige kampe om, hvem der skal køre på med
haveaffald i foråret. Tak fordi I læser med! God læselyst!
Mange hilsner, Inge Lynggaard Hansen, redaktør

Spændende vin fra hele
verden, til hverdag og fest

Friskbagt bake-off
flere gange dagligt
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1. Valg af dirigent

KASSERER
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Layout
Inge Lynggaard Hansen

UDVALGSMEDLEM
Karen Viuff
Høgemosevej 8
Ølsted
Tlf.: 52 16 81 66

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

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

UDVALGSMEDLEM
Steffen Søgaard Herfelt
Trige Centervej 26, st tv
Trige
Tlf.: 71 28 34 30

Smedebroen 15 · 8380 Trige

Åben ALLE dage, ÅRET RUNDT
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NYTTIGE OPLYSNINGER

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK

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

07.00 – 22.00
07.00 – 17.00

Vi udfører alt i Tømrerarbejde og Tagdækning.
•
•
•

Vinduer og døre
Tagudskiftninger
Totalentrepriser

•
•
•

Energirenovering
Tagpapdækning
Fagentrepriser

Lån digitale
bøger på
eReolen.dk
Ved du, at på
eReolen.dk
kan du låne tre
ebøger og
tre lydbøger
om måneden?

Du er ikke F**KED
– Du er bare UNG
Forfatter: Julius Mygind

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

MINI-BOGANMELDELSE

www.isoplasticon.dk

Hvis du selv er ung eller har med
børn eller unge at gøre, så er denne
bog absolut værd at læse.

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

Dit bibliotek savner dig!
Coronasenfølger kan åbenbart også ramme biblioteker.
Hos os i Trige kan vi desværre mærke, at vi har færre
besøgende, færre udlån og reserveringer.
Det er helt sikkert en konsekvens af, at vi skulle ventet så længe med at
genåbne, noget der ramte alle Kombi-bibliotekerne i kommunen. Det er
dermed ikke et enkeltstående problem; men vi håber I vender tilbage igen.
Vi glæder os i hvert fald til betjene jer, og husk, hvad vi ikke selv har, kan vi
skaffe. Vi ses!

Julius Mygind har på egen krop
oplevet, hvad det vil sige at være
udfordret i sit ungdomsliv. Denne
erfaring bruger han i sine foredrag
og forfatterskab på kløgtig vis. Han
taler ikke ned til de unge, men på
samme niveau som dem. I bogen
fortæller han om de problemstillinger, man som ung kan opleve og
han kommer også med brugbare
ideer til, hvordan man kan gøre
noget ved ens situation.
Inge Lynggaard Hansen

• 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
4
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WWW.TRIGE.DK

TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD

Trige vokser stadig
Så er der igen en lokalplan i høring.
Lokalplan 1162 omfatter arealet beliggende nord for Byhøjtoften.
Hvor mange boliger der kommer ud af
det, er nok ikke helt på plads endnu,
da lokalplanen jo ikke er godkendt, men
et hurtigt skøn er mellem 70 og 100.

De kommer nok ikke på én gang, men
med den gang der er i salg af boliger
udenfor Aarhus midt, så kan det komme
til at gå hurtigt.
Interesserede kan gå ind på
www.trige.dk hvor der er mulighed
for at læse lokalplan 1162.

Umiddelbart på sydsiden af Pannerupvej
kan vi allerede se et nyanlagt p
 arkareal,
som hører til de kommende boliger
under lokalplan 1132. Kører man forbi
om aftenen, kan man se området med
tændt parkbelysning.

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

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…

Så er der godt nyt fra Trige Søndergård
Gennem et års tid har der været talt og
skrevet om, at Den Innovative Friskole
havde til hensigt at starte op i Trige,
nærmere bestemt på Trige Søndergård.

Nu sker der så noget pr. 1. april over
tager friskolen bygning A – den tidligere
Fritidsklubs lokaler – og begynder at
indrette og forberede til åbning for
undervisning efter sommerferien.

Det er godt for Friskolen, men også
godt for de, der allerede har aktiviteter
på Søndergård, for nu beholder vi Trige
Søndergård på lokale hænder.

TREKLANG · April · 2022, nummer 120
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TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD / DAGPLEJEN I TRIGE

ST70 / SPEJDERNE

Repræsentantskabsmøde – sæt X i kalenderen
Nu er vi tilbage ved normale tider igen, så vore medlemmer kan godt sætte kryds i kalenderen den 24. maj 2022, da afholdes
det halvårlige repræsentantskabsmøde. Der vil som vanligt blive fremsendt indkaldelser.
Der er, så vidt vi ved, ikke oprettet grundejerforeninger i området ved Pannerupvej, men er nogen interesseret i at være med
på repræsentantskabsmødet, hører vi gerne fra jer på mail: edeling@webspeed.dk eller hennyhansen39@gmail.com.

Dagplejens dag i Trige
den 11. maj kl. 9-11

Instruktør til Yoga i Trige

Instruktør til Step Basis i Spørring

ST70 søger Yoga instruktør til ugentlig undervisning
i Trige.

ST70 Gymnastik søger STEP BASIS Instruktør til
ugentlig undervisning i Spørring.

Vi startede hold op sæson 2021, med stor tilslutning, men
instruktør Rose er desværre flyttet, så vi mangler til nystart
hold. Måske er du allerede uddannet eller har interesse i at
blive det!

Måske er du allerede uddannet, eller tænker det kunne være
spændende. Der har allerede været en føler ude i Spørring
og interessen er stor – vi mangler kun dig. ST70 betaler for
uddannelse gennem DGI.

Ugedag og tidspunkt er når det passer dig og de ledige
tider der måtte være i Trige Søndergård.

Ugedag for undervisning er når det passer dig og de ledige
tider der måtte være i Spørring gymnastiksal.

Kontakt Formand Dorrit Rasmussen på tlf 28 51 12 14 eller
gymnastik@st70.dk

Kontakt Formand Dorrit Rasmussen på tlf 28 51 12 14 eller
gymnastik@st70.dk for info.

Onsdag den 11. maj er dagplejens dag. Det er en årligt til
bagevendende begivenhed, hvor dagplejere i hele landet viser
omverdenen, hvilket fantastisk tilbud for de små, dagplejen er.
I Idrætsdagplejen Trige-Spørring vil vi gerne fejre denne
dag med et lille optog, hvor dagplejerne og børn går en tur
igennem Trige by. Vi ender på Ellens plæne og leger og spiser
madpakker sammen. Alle er velkomne til at være med, forældre, bedsteforældre, forældre på barsel som f.eks. har lyst
til at høre lidt om dagplejen eller andre der har lyst til at fejre
dagplejens dag sammen med os.
Vi glæder os til en festlig dag.
Mange hilsner
Dagplejen

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

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

KFUM-Spejderne Spørring Trige

KLOAKSERVICE

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

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op
mødes torsdage kl. 18.30-20.30.

Familie-spejder
mødes en gang om måneden
kl. 9:30-11:30. Se Facebook.

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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DOULAHUSET
TEKST OG FOTO: INGE LYNGGAARD HANSEN

Doulahuset
Trige har fået en ny indflytter, som bl.a. hjælper gravide par til en bedre
fødselsforberedelse, fødsel og barsel. Treklang har besøgt Doulahuset og Astrid Givard.
Min mand og jeg har prøvet det, man
frygter allermest og bl.a. denne erfaring
bruger jeg i mit arbejdsliv. Jeg har altid
været meget åben om det der skete
med vores ufødte søn, for jeg tænker,
at de ting, vi oplever her i livet, skal ikke
være meningsløse. På den måde har
min søn fået en særlig betydning her på
jorden.
Hvem besøger dig i Doulahuset?
Jeg har besøg af både kommende forældre og forældre med små børn, men
uddanner også andre i at blive Doulaer.
Og så besøger jeg en del folk i deres
eget hjem.
Astrid Givard
Velkommen til byen – vil du fortælle om
mennesket bag Doulahuset?
Hej – jeg hedder Astrid og er jeres nye
indflytter i Trige Søndergård, hvor jeg
står bag “Doulahuset”.
Jeg er så taknemmelig for at have fået
muligheden for at flytte ind i disse lækre
lokaler, hvor der er virkelig god energi.
Det er nemt at finde, her er god plads
og jeg har natur at kigge på. Det er et
dejligt sted at være!
Jeg har en fortid som lærer for anbragte
børn og unge og så har jeg en kandidat
i pædagogisk sociologi. Jeg har været
selvstændig, siden jeg blev uddannet
coach i 2007.
Jeg er 41 år og bor i Hinnerup med min
mand. Jeg er mor til mange, hvilket
er lidt atypisk – for vi har fem børn. Vi
mistede et ufødt barn, og ham tæller jeg
altid med, når folk spørger, hvor mange
børn, jeg har.
Jeg er Doula og det er – udover en
uddannelse – også en anden måde at
tænke på. Jeg har jo selv masser af erfaring i og med, at jeg har oplevet mange
graviditeter på egen krop. Min krop er jo
den samme, men hver eneste graviditet
har været unik.
10
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Mit arbejde består i at hjælpe folk med
at forberede sig på en fødsel og en
omstilling i deres liv. Det dækker hele
spektret: fødselsforberedelse, fødslen,
amning og selve forældreskabet. Jeg
er med til fødslen, som foregår enten
på sygehuset eller i folks private hjem.
Jeg er med der, hvor folk føler sig mest
trygge.
I forberedelsestiden skaber vi sammen et
fortroligt rum, hvor jeg bliver brugt som
sparringspartner gennem hele graviditeten. Det er så vigtigt, at man har
tillid til dem, man inviterer ind i denne
intimsfære, som det er at være gravid og
skulle igennem en fødsel.
Jeg uddanner også andre her i Doulahuset i at blive Doula. En Doula er en
ikke-medicinsk fødselshjælper. Man
støtter kommende forældre med både
sin viden og sit rolige væsen. Jeg
underviser i forskellige teknikker som
fx rebozo-massage og akupressur.
Af og til arrangerer jeg kurser med
forskellige gæstelærere indenfor feltet.
Fx har vi lige haft gravidmassage med
en gæstelærer. Der foregår forskellige
ting i huset, så udover de kommende
forældre, rækker jeg også ud til andre
fagpersoner.
Og så må det gerne være sjovt at
være på barsel – fx arrangerede jeg

barsels-banko i julen. Det er meget
individuelt, hvad der er af tilbud i små
samfund og mange har følt sig lidt alene
i coronatiden. Jeg vil gerne lave flere
drop-ins med den slags åbne arrangementer for forældre på barsel.
Det er oftest kvinder, der kommer til
mine arrangementer, men jeg inviterer
altid partneren til at være med.
Jeg holdt engang et arrangement om
hjemmefødsler kun for mænd, og der
fik jeg mange kommentarer om, hvorfor
det kun var for mænd. Men det er så
let at inddrage kvinder i denne type
arrangementer, hvor jeg tit ser, at mænd
bliver lidt overset eller slet ikke inddraget. Det forsøger jeg at ændre på.
Jeg synes, det er så meningsfuldt at
mændene er med i hele forløbet. Mændene kan ofte på et tidligt tidspunkt
bliver negligeret. Det gør at det bliver
kvindens projekt at være gravid, så jeg
forsøger at inddrage, så meget jeg kan.
Man skal huske, at der er to forældre og
at det er godt for begge parter, når de
står på lige fod.
Vil du fortælle, hvad rebozo-massage
går ud på?
Rebozo-massagen stammer fra Mexico,
og er et super genialt værktøj. Alt man
har behov for er et vævet tørklæde!
Mange tror, det er sådan noget flippet
noget, men det er faktisk noget, der

vinder indpas på sygehusene, hvor
jordemødrene også bruger det. Det
man gør, er at lægge det rundt om den
gravide krop og så ”ryster” man ved
en særlig teknik barnet bedre på plads.
Man blødgør på en måde moderen, og
giver dermed både barn og mor bedre
betingelser. Mange graviditetsgener kan
lindres ved hjælp af noget så simpelt,
som at bruge et tørklæde på den rigtige
måde. Jeg laver workshops, hvor parrene lærer at bruge tørklædet derhjemme.
Det er en spansk jordemoder jeg kender,
som har indført teknikken i Danmark.
Hvad vil det sige at arbejde uden
medicinsk indblanding?
Tiden har ændret sig og i dag ser man
med andre øjne på hjælpemidler uden
medicinsk indblanding. Jeg er ikke decideret imod medicin. Mit ståsted er, at
vi lader moderen prøve selv, før vi griber
til medicin. Den medicinske påvirkning
rækker længere end blot til moderen –
babyen kan også blive påvirket. Det hele
hænger jo sammen.
Jeg gør meget ud af at forklare vigtigheden i at gøre kroppen naturligt indstillet på fødslen. Så mindsker vi risikoen
for efterfølgevirkningerne for mor og
barn ved at have brugt medicin under
fødslen til at lindre med. Det er vigtigt
at pointere, at jeg ikke er imod medicin,
men jeg mener, at den skal bruges som
sidste udvej, og kun når det er absolut
nødvendigt. Dette afgøres af fagfolkene,
men vi har selv en stor indflydelse på
det og jeg ønsker, at flere tager ejerskab
over deres egen fødsel.
Hvorfor tænker du så meget over det?
Det stammer tilbage fra min første
fødsel. Jeg var højgravid og havde det
mega godt. Men så kom jeg til tjek, da
jeg var to uger over tiden og min læge
sagde, at der var stor risiko ved at gå
længere over tid. Jeg blev rådet til at få
sat fødslen igang, i stedet for at følge
min krops naturlige gang. Jeg reagerede
meget på medicinen, og følte at det var
en voldsom oplevelse. Jeg følte slet ikke,
at jeg selv havde ansvar for fødslen, så

det føltes alt for voldsomt for mig. Jeg
havde forberedt mig så godt forinden
og mistede pludselig troen på mine
egne naturlige evner og min egen krop.
Det ændrede sig ved næste fødsel, hvor
en jordemoder rådede mig til at tage beslutning om min egen fødsel. Jeg valgte
at føde hjemme og følte mig som en
supersej kvinde. Mine naturlige hormoner arbejdede som de skulle!
Det at tage ejerskab for sin egen fødsel
ønsker jeg at mange flere fødende skal
opleve effekten af, og det var således
min drivkraft for at gøre det til min
virksomhed.
Så jeg har på egen krop mærket, hvor
meget kroppen kan af sig selv. Som
Doula har jeg oplevet mange fantastiske
fødsler, som altid foregår på parrenes
præmisser, og hvor mit hovedfokus er,
at det skal blive en god oplevelse for
hele familien, uanset hvad der sker, og
om der må indgreb til. Der kan selv
følgelig også være gode oplevelser forbundet med at få sat fødslen sat i gang
– for som sagt, hvis det er nødvendigt
skal man selvfølgelig gå med det.
Jeg arbejder med at understøtte parret,
der hvor de er samt med at understøtte alt det, kroppen kan selv. Jeg har
fokus på, at vi skal fremme de gode og
naturlige fødehormoner såsom oxytocin
og endorfiner, som virker smertelindrende og vefremmende og udløses, når vi
er trygge og tilpasse. Her kan man fx
bruge vand, som også kan virke enormt
smertelindrende. Vi er alle forskellige og
alle fødsler er forskellige – derfor skal
alle behandles unikt.

Ønsker du at vide mere
om Doulahuset, kan du
finde mange informa
tioner på hjemmesiden:
https://enandenstart.dk/
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HUSK
FEST-I-HAL
LØRDAG
DEN 8.10.

Trige FEST-I-HAL
Vores lokale sportsforening ST 70 kunne i 2020
fejre 50 års jubilæum og nu skal det fejres!
Sæt kryds i kalenderen den 8. oktober!
en
illet før d
Køb din b
til
n
e
og få d
1.8.2022
:
2020-pris
t/
spisebille
d
e
m
,5
29
illet
n spiseb
195,- ude

Pris efter den

1.8.:
2022-pris:
325,- med sp
isebillet /
225,- uden
spisebillet

Bamse Madsen Band
Forberedelserne er godt i gang, og vi håber på alletiders fest ligesom for 25 år siden, hvor Bamses Venner spillede i Trige.
Vi har booket hallen, bestilt maden og lavet kontrakt med Bamse Madsen Band og vores lokale DJ Niclas. Billetsalget starter
den 1. Juni 2022. Nærmere info følger.

Aftenens (foreløbige) program:
Kl. 17.30:

Dørene åbnes for gæster, der deltager i fællesspisning til ST70´s Jubilæums FEST-I-HAL.

Kl. 18.00:

Fælles spisning, amerikansk lotteri, Musik fra DJ.

Kl. 19.30:

Dørene åbnes for gæster uden spisebillet. DJ varmer hallen op.

Ca. kl. 21.00:

BamseMadsen går på scenen første gang. DJ holder tempoet i pausen.

Ca. kl. 02.00:

Jubilæums FEST-I-HAL runder af.

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

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

Mr. Cut
Frisør

Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00
12
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Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 17
Trige

81 92 95 09
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Leje af duge, servietter,
borde, stole, service og
bordpynt
FUGLSANGGAARD
FESTUDLEJNING
Tlf. 2119 4026
Mail: ann@fuglsanggaard.com
www.fuglsanggaard.dk
CVR. 33896204

Trige Fitness

Bjørnetidende
Frivillig-frokost på Bjørnshøj
Fredag den 25. Februar afholdt Lokalrådet frokost for de mange frivillige,
der stiller op igen og igen.

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP
Et mindre fitnesscenter drevet af lokale
for de lokale
TRÆNINGSMULIGHEDER OG PRISER
Abonnement inkl. hold på BS-aftale
FRI TRÆNING 5:00-23:00

kr. 199

FORMIDDAG 5:00-14:00

kr. 169

KLIPPEKORT 10 gange (inkl. alle hold) 5:00-23:00
Engangspris kontant eller Mobilepay

kr. 410

FAMILIEMEDLEMSSKAB
Nr. 2 fra samme husstand får kr. 50 i rabat, medlem nr. 3 og
der udover får kr. 100 i rabat. Det forudsætter at der betales på
samme BS-aftale.
INDMELDELSE sker ved henvendelse via mail:
kontakt@trigefitness.dk
Se mere på www.trigefitness.dk eller følg os på Facebook.

Vi blev bespist med det lækreste højt belagte smørrebrød og sluttede med forskellige oste med kiks og
Rådet gav selvfølgelig også drikkevarerne. Alt leveret
af Charlotte i caféen. Og var der nogen, der stadig var
sultne da de gik, var det helt for egen regning.
Vi ringer og kalder og de kommer hver gang, der er
hjælp behov. Og behov, det er der hver gang, der er
et arrangement på Bjørnshøj! Vi er jo blot 3 personer
i Lokalrådet og det strækker ikke langt, når der skal
flyttes borde og stole og dækkes op til mange. Der skal
også brygges kaffe uden for caféens åbningstid, ryddes
af og vaskes op.
Så er der chaufførerne, der gør det muligt at komme
ud i de små busser og få nogle oplevelser uden for
egne vægge og hygge sig med andre end sig selv. Alle
er de med til at gøre en kæmpe forskel for alle, der
bruger Folkehuset Bjørnshøj, som det så inkluderende
hedder her efter nytår. Det er iøvrigt en betegnelse
kommunen har bestemt, for at signalere, at det vi før
kaldte lokalcentre, er for ALLE beboere i lokalområdet.
I vores tilfælde dækker det Trige, Ølsted og Spørring
nøjagtigt som pastoratet.

Bjørnshøj centret
Sådan kontakter du Område Nord:
Kontakt til hjemmeplejen:
Lystrup, Trige, Risskov

87 13 29 00

Sundhedsenheden:
Sygeplejerske / Terapeuter /
Borgerkonsulenter

Linjen/Sundhed og Omsorg
Telefonen er åben
kl. 8.00-15.00

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

Bjørnshøj – Caféen

08.00 – 14.00

51 71 54 67 Charlotte

Bjørnshøj – Pedellen

23 38 14 09 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

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.

Tlf.: 20 11 55 72 . mail: lsl@lindalauritsen.dk
Registreret revisor . cvr 3714 2042
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Formand Tove Eriksen
Tlf. 22 71 97 94
e-mail: tove1935elna@hotmail.dk

Kasserer Anna Marie Jensen
Tlf. 23 62 14 94
e-mail: tulle54@live.dk

Skriver Nethe Thomsen
Tlf. 27 14 78 05
e-mail: ammestuevej@hotmail.com
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Det sker
på Bakkegårdsskolen
Sådan arbejder vi med trivsel

Trivselsledere og legepatruljer
Vi har indført trivselsledere. Det er et
korps af elever, der laver lege og aktiviteter for de andre elever i pauserne.
Forskning har vist, at mobning sjældent
opstår i timerne, men derimod i frikvartererne. Hvis man skaber gode pauser,
så er det med til at minimere mobning.
Trivselslederne er gode rollemodeller.
Samtidig sætter de lege og spil i gang,
som de andre elever kan være med i.

Bakkegårdsskolen har hævet de
faglige resultater. Sidste skoleår
endte det samlede snit på 7,3
ved de bundne prøver.
Mobiltelefoner
Forskning fra London viste at elever
klarede sig bedre i skolen, da der blev
indført restriktioner på brugen af mobiltelefoner på skolen. På Bakkegårdsskolen må mobilen bruges i undervisningen,
når det har et læringsformål. Ellers skal
mobilen være slukket og ligge i elevens
aflåste locker (6.-9. klasse) eller tasken
(0.-5. klasse).

Trivsel er afgørende for barnets
skolegang. Derfor laver vi en masse
ting, der styrker fællesskabet på
skolen.
God morgen og god weekend
På Bakkegårdsskolen hilser vi på hinanden. Vi er en landsbyskole, der ikke
er større, end at vi kender hinanden
på tværs af klasserne. Uanset om man
møder en elev, en forælder eller en fra
rengøringen, så er det naturligt at sige
hej eller god morgen eller god weekend.

Sådan arbejder vi med læring

Læsevenner – de store læser for de små

Morgensang

Morgensang
Når der ikke lige er corona, så starter
hver eneste skoledag i indskolingen
(0.-4. klasse) med fælles morgensang.
Det giver skoledagen en fast rytme,
hvor dagen indledes med sang og smil.
Børnene synger, så taget er ved at lette.
Morgensangen styrker oplevelsen af,
at vi er et stort fællesskab på tværs af
klasserne. Sidste fredag i hver måned er
morgensamlingen for hele skolen. Her
synger alle skolens 400 elever to sange.
Desuden skiftes årgangene til at finde
på et indslag.

Den daglige trivsel i klassen
Lærerne og pædagogerne i klassen
arbejder med at skabe et rart og godt
læringsmiljø i den enkelte klasse. Det
gør de ved at skabe trygge rutiner og
regler og ved at tale med klassen om
trivsel og fællesskabet. Det er vigtigt for
børnenes læring, at klassen er et trygt
miljø, hvor man ikke er bange for at lave
en fejl.

Holdtimer
På Bakkegårdsskolen har alle klasser fra
1. – 9. klasse en ugentlig dansktime og
en ugentlig matematiktime, hvor der er
to lærere i klassen. Det giver mulighed
for at dele klassen i mindre hold og udfordre flere elever på passende niveau.

en faglig vejleder om klassens og de
enkelte elevers faglige udvikling.

Undervisning
Desuden arbejder vi med holddeling på
tværs af årgangens klasser. Det giver
mulighed for at differentiere samtid
med at det styrker venskaberne mellem
klasserne.
Fagkonferencer
Vi har indført fagkonferencer på alle
årgange i dansk og i matematik. Her
taler lærerne og ledelsen sammen med

Varm mad på skolen
I skolens kantine kan du købe
dagens ret for 20 kroner. God og
sund mad er vigtigt for børnenes
læring. Vidste du, at man kan
købe god og sund mad i skolens
kantine? Rikke styrer skolens
kantine. Et team af elever fra
udskolingen hjælper til med selve
Dagens ret
salget, så køen ikke bliver for lang
i 10- og 12-pausen. Her er et lille interview med Rikke:
Hvem laver maden her i kantinen? Det gør jeg – og kun mig. Maden er hjemme
lavet. Maden er faktisk 65 % økologisk. Jeg laver alt det, som jeg overhovedet kan
nå, helt fra bunden.
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Fra læseferie til træningsperiode
For fire år siden afskaffede vi den såkaldte læseferie i 9. klasse i juni måned.
De fleste elever har svært ved at sidde
derhjemme og læse op på et fag helt
uden hjælp. Derfor har vi indført en
træningsperiode, hvor eleverne kommer
op på skolen et par timer hver dag og
får hjælp til at komme videre med træningen inden prøven.

Dagens ret kan f.eks. være:
Kylling i karry
Dahl med creme fraiche og flutes
Fiskefrikadeller med hjemmelavet
remoulade
Grøntsagssuppe med ostebrød
Lasagne med råkost
Spicy wok med nudler
Pita med kebab og grønt
Tarteletter med høns i asparges
Du kan altid købe
Mælk
Smoothies
Foccacia
Hjemmelavede Sandwich

Hvordan går det med salget efter genåbning af kantinen efter corona?
Jeg har aldrig solgt så mange dagens ret og osteboller, som jeg gør nu.

Trivselsledere
Venskabsklasser
Alle klasser på skolen har en vanskabsklasse. Venskabsklasserne mødes
flere gange i løbet af skoleåret. Her
hjælper de ældre elever de yngre. Det
betyder, at man ikke er bange for de
store elever. Venskabsklasserne laver
forskellige lege og hygge sammen. Men
det kan også ske, at de arbejder fagligt
som læsevenner, hvor de små læser for
de store eller omvendt.

10 tegn på god undervisning
Vi har opstillet tegn på god undervisning
ud fra forskningen. Ved lærernes faggruppemøder deler vi viden og reflekterer og udvikler undervisningen sammen.
På den måde er det ikke bare børnene
i skolen, der skal lære noget. Vi voksne
skal også arbejde med vores egen læring
og udvikling.

Klassetrivsel
MOT i udskolingen
I 7. – 9. klasse har vi indført det norske
koncept MOT. Det handler om at have
mod til at sige nej, mod til at vise glæde
og mod til at være den man er. Der en
masse øvelser og rollespil, som vores tre
MOT-coaches kommer rundt og laver
med klasserne.

Hvad er det bedste ved at være leder af kantinen på Bakkegårdsskolen?
Det bedste er at få lov til at lave mad til alle de her skønne unger.
Når det er svært
Hvis der opstår mobning eller mistrivsel,
så er det vigtigt at vide, hvad man skal
gøre. Vi lægger vægt på et tæt for
ældresamarbejde, hvor vi kan gribe ind
hurtigt. Skolen har to akt-pædagoger
ansat. De kommer rundt og hjælper
lærerne. Vi har en trivselshandleplan
og antimobbestrategi med gode råd og
materialer. Planen kan læses på skolens
hjemmeside.

Hvilke retter kan børnene bedst lide? Børnene kan bedst lide de meget velkendte
retter, som jeg så tillader mig at twiste lidt – på den måde får vi smidt lidt flere
grøntsager i. De tror bare de får kylling i karry, men i virkeligheden får de også
blendede selleri, løg og gulerødder og alt muligt. Men de aner ikke, at de spiser
så mange grøntsager. Selv ostebollerne er lavet med grov- og rugmel.
Hvordan betaler man?
Der kommer et nyt betalingssystem i løbet af 2022, hvor forældre kan bestille
og betale hjemmefra frem for at give børnene kontanter med som nu.

Rikke steger linsedeller
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BOLIGFORENING RINGGÅRDENS BOLIGSOCIALE TEAM

Du kan træffe aktivitetsudvalget på mail: aktivitetsudvalget.trigeparken@gmail.com
Følg os på Facebook (Den boligsociale indsats i Trige)
Aktiviteterne er for hele Trige og omegn

”Nye klæder på gamle flasker”
DEN BOLIGSOCIALE INDSATS FORTSÆTTER I TRIGEPARKEN
Nyt Aktivitetsudvalg i Trigeparken
1. april er der startet nye boligsociale
forhold i Trigeparken. Der vil stadig være
en masse aktiviteter, klubber og arrangementer i Trigeparken, som er tilbud
for alle i Trigeparken, Trige og omegn.
Mange af aktiviteterne vil fremadrettet
varetages af Trigeparkens nyetablerede
aktivitetsudvalg som både vil støtte op
om de aktiviteter der allerede er etableret
i Trigeparken, men også være med til
at sætte nye aktiviteter i gang, hvis der
kommer beboere, der har gode ideer til
en aktivitet.
Aktivitetsudvalget består af beboere fra
Trigeparken, der har lyst til at gøre en
indsats for det sociale liv mellem boligerne. Er du en kreativ sjæl og har du
lyst til at være med til at lave arrangementer for beboerne, så er der valg til
aktivitetsudvalget på det årlige Beboermøde.
Boligsocialt team
Ud over aktivitetsudvalget, vil der være
et boligsocialt team, som både vil være

Sprogcafé
Sprogcaféen i Trige blev startet i
efteråret 2019 med det formål at hjælpe
vores naboer med et andet modersmål
end dansk med at øve det danske sprog
for en uformel måde.Der mødte en del
op, og vi kom godt fra start. Desværre
måtte vi lukke ned, da pandemien
ramte. Vi har flere gange været lidt
igang igen, desværre uden den store
tilslutning af folk der ville lære dansk.
Vi har nu evalueret; vi vil meget gerne
fortsætte, dog i en anden form. Nu er
det blevet til Dansk ToGo, hvor vi mødes
en dansktalende og en person, der
gerne vil øve dansk.
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med omkring nogle af aktiviteterne, men
også hjælpe de beboere, der i hverdagen
kan have forskellige udfordringer. Det
boligsociale team har kontor på Trige
Centervej 26 kld. (Helhedsplanens kontor).
Her vil du 3 dage om ugen kunne træffe
Den sociale vicevært, Thomas Holleufer,
mobil: 5033 1707 samt 1-2 dage om
ugen Helle Lykke Jørgensen, som er
Boligsocial leder, mobil: 9136 5602.
Helhedsplanens facebookside ændres
til Den boligsociale indsats i Trige. Her vil
vi fortsætte med at gøre reklame for de
aktiviteter og arrangementer der vil laves
i Trigeparken.

Mødestedet – torsdage i
ulige uger kl. 14.00 – 16.00
i Oasen
OBS: Mødestedet flytter fra
1. april til Trige centervej 26, kld.
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 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.

Vi glæder os til at fortsætte
Det boligsociale arbejder i Trigeparken
sammen med beboerne, afdelings
bestyrelserne, ejendomsfunktionærerne,
aktivitetsudvalget og alle lokale sam
arbejdspartnere.

Vi kan altid bruge flere der taler flydende
dansk, så vil du hjælpe så meld dig
gerne. Du bestemmer selv hvor mange
personer du vil lave aftaler med, og I
står selv for at lave aftalerne fra gang til
gang.
Kender du nogen i området, det kan
være din nabo, en du går til sport med
eller noget helt tredje, og som er nye

Studiecafé

I BEBOERHUSET OASEN

Går du på gymnasium, HF, Social og Sundheds skolen, VUC, Handelsskole
eller teknisk skole? Og har du brug for hjælp til lektierne? Så kom
til Studiecafé i Trige Bibliotek, hvor du hver onsdag aften kl. 18.00 – 20.00
kan få hjælp til alt fra dansk til matematik, samfundsfag og biologi.

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.
Kontakt Mette Jørgensen
Tlf: 28 89 43 89

For flere oplysninger, så kontakt Thomas
Holleufer på telefon 50331707.
På Dansk ToGos vegne, Louise

Kontakt: Helle Lykke Jørgensen
Hver onsdag kl. 18.00 – 20.00 på Trige bibliotek

Hver
onsdag
kl. 18 til 20

GØR EN FORSKEL FOR NOGLE
AF TRIGES SKOLEBØRN
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.

Lektiecafeen afholdes
fra 1. april i kælderen
Trige Centervej 26

udi at tale dansk, så fortæl dem gerne
om denne mulighed, hvor de kan øve
dansk på en uformel måde.

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

Vil du være frivillig
i Lektiecaféen?

Kontakt Mette Jørgensen
Tlf: 28 89 43 89

Helle Lykke Jørgensen

Hvordan vi mødes aftales individuelt,
nogen mødes hjemme privat,
hvor der både er samtale, men også
hjælp til hjemmearbejdet fra sprog
skolen. Andre mødes ude i byen og taler
sammen, mens de går en tur, sætter sig
ind på biblioteket eller andet hyggeligt.

Lektiecafé

Hver
onsdag
kl. 16-18

Mænds
Mødested
i Trige

trige.mm-aarhus.dk/

Menu Café Spisestuen
i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A
Menukortet gælder fra efter påske frem til sommerferien.Tak for det seneste år
i Café Spisestuen, hvor vi heldigvis slutter af med at kunne samles igen.

Vi håber, at Café Spisestuen åbner igen efter
sommerferien, men det kræver, at der er én
der melder sig til at hjælpe Bodil torsdage i
lige uger.
Er det dig, så ta’ en snak med Bodil Nielsen
på mobilnr.: 40 85 50 79.
Tilmelding til Bodil på tlf.
40 85 50 79 senest 2 dage før. Der
er plads til 50 gæster som fordeles
efter først-til-mølle-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

21. april
Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og rødbeder
Is med frugtsovs
5. maj
Kyllingelår med kartofler og salat
Fløderand med karamelsovs
19. maj
Hamburgerryg med stuvede grøn
ærter, gulerødder og kartofler
Toscapærer med creme fraiche
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ADRESSELISTE TRIGEPARKEN / BOLIGFORENING RINGGÅRDEN
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BOLIGFORENING RINGGÅRDENS BOLIGSOCIALE TEAM
Teamet er: Thomas Holleufer, Social vicevært. Mail: twh@bf-ringgaarden.dk. Mobil: 50331707 og
Helle Lykke Jørgensen, Boligsocial leder. Mail: helle@bf-ringgaarden.dk. Mobil: 91365602
TRIGEPARKENS AKTIVITETSUDVALG
Mail: aktivitetsudvalget.trigeparken@gmail.com
TRIGEPARKEN AFDELING 19 (TRIGE CENTERVEJ)
Bestyrelsesmøde 1. tirsdag i hver måned (undtagen juli) på Trige Centervej 26A fra kl. 18.00.
Åben træffetid for beboere fra kl. 18.00-18.30. (Steffen træffes på hverdage mellem kl. 17 og 19).
BESTYRELSEN
Formand Steffen Søgaard
Ann Szczurbak
Simon Warming
Thomas Storgaard
Ibrahim Eid

Trige Centervej 26
afd19@bf-ringgaarden.dk
Trige Centervej 42 st. th.
szczyrbak@live.dk
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 76
thomasstorgaard@yahoo.dk
Trige Centervej 30		

69 30 77 07
26 63 44 53
22 40 52 20
21 51 88 25
28 86 73 98

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
Annie Svejgaard
Nethe Thomsen
Morten Bærendsen

Trige Parkvej 31 st mf
Trige Parkvej 7 1. tv
Trige Parkvej 21 st th
Trige Parkvej 21 st tv
Trige Parkvej 25 2. th

61 46 41 20
40 85 50 79
27 57 08 46
27 14 78 05
40 19 92 49

Afd20.trigeparken@gmail.com
bodilanielsen@gmail.com
anniesvejgaard@gmail.com
ammestuevej@hotmail.com
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
UDLEJNING AF BEBOERHUSET OASEN, TRIGE CENTERVEJ 26A
Bill Sandberg (træffes tirsdag og torsdag mellem 16.00 – 19.00). 		
(Se mere på www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-19 og vælg “leje af beboerhuset oasen”)
TRIGE CENTERVEJ 26, KLD
Thomas Holleufer, Social vicevært		
Mette Jørgensen, Familie- og trivselsmedarbejder
Helle Jørgensen, Boligsocial leder		

86 23 16 14

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

50 25 24 80

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

50 33 17 07
28 89 43 89
91 36 56 02

Klubber og aktiviteter
Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede i Trige og omegn
31 32 23 88

LEKTIECAFÉ FOR SKOLEBØRN
Mette Jørgensen
28 89 43 89

ONSDAGSKLUBBEN
Kirsten Skou

21 53 04 89

STUDIECAFÉ FOR UNGDOMSOG VIDEREUDDANNELSE
Helle Jørgensen
91 36 56 02

CAFÉ SPISESTUEN
Bodil Nielsen

40 85 50 79

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen
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TRIGEPARKENS DARTKLUB
Simun Abrahamsen
21 28 76 40

FILMKLUB TRIGE
Kenneth Valentin Dupont

27 48 99 66

MÆNDS MØDESTED TRIGE
Kenneth Valentin Dupont 27 48 99 66
Jørn Surlan 	
51 24 87 22
MØDESTEDET
Social vicevært,
Thomas Holleufer

50 33 17 07

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-

MANDEMAD
Flemming Thorbek

BILLARD
Frank Richard Hansen
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TEKST: PETER KOBERG ILLUSTRATION: GENBRUGSSTATIONENS HJEMMESIDE

Den nye genbrugsstation
Det er genbrug i tredje potens, når der rejses en bygning til genbrug af genbrug

“En genbrugsstation i verdensklasse.
Ambitionerne fejler i hvert fald ikke
noget for den nye genbrugsstation i Lisbjerg, der efter planen skal åbne 2021.
Og noget tyder på, at den i hvert fald
ikke kommer til at ligne de fleste andre
af sin slags.”
Sådan stod der i dagspressen i august
2019, og byggeriet af den nye, som
bliver bygget næsten udelukkende af
genbrugsmaterialer, gik da også i gang
planmæssigt, men som de fleste nok
ved, har den gamle nu været lukket
siden en gang i november, og meldingen fra Kredsløb (det der før hed Affald
Varme) er: “Lisbjerg genbrugsstation er
midlertidigt lukket, mens vi flytter til den
nye genbrugsstation. I mellemtiden henviser vi til de andre genbrugsstationer i
Aarhus.” – så planen holdt ikke.

Nytænkning og genbrug
Den nye genbrugsstation i Lisbjerg bliver
et byggeri, hvor meget er tænkt på helt
nye måder. Træet stammer fra nedrivning i Odderområdet. Den 400 meter
lange, runde ydermur omkring den nye
genbrugsstation er lavet af 7.000 ton
beton. 60% af denne beton består af
sten i størrelsen 2-15 mm, som man traditionelt ville udvinde i grusgrave, men
disse sten er erstattet med knust beton
fra de århusianske genbrugsstationer.
Resultatet er lige så stærkt og stabilt, og
så spares ressourcerne fra grusgravene,
som i fremtiden bliver en mangelvare. Der er også plast-gebrug i højeste
potens: Der er brugt 100 % recirkuleret
EPS-isolering (flamingo) til byggeriet.
Isolering, der ikke er genanvendt men
genbrugt, idet det kommer direkte fra
genbrugsstationer i kommunen.

Rundt om selve genbrugsstationen
anlægges en natursti med forskellige
aktivieter og seværdigheder undervejs,
herunder en model af genbrugsstationen, som man må lege med og på.
Modellen er støbt af genbrugsbeton
ligesom ydermuren.
Selve genbrugsstationen bliver rund for
at gøre det nemmere og mere glidende
at aflevere sit affald på genbrugsstationen. På den måde slipper du for eksempel for at bakke med trailer.
Pladsen er i øvrigt indrettet sådan,
at de tunge maskiner, der bruges på
genbrugsstationen ikke kører på det
område, hvor du skal aflevere affald. Det
gør det mere trygt og sikkert at besøge
genbrugsstationen.
De omkringliggende bakker bliver et
udflugtsmål, hvor genanvendelse kombineres med oplevelse, formidling og
rekreation.
Så bliver der lukket op
Her ved redaktionens slutning er meldingen fra Kredsløb, at vi fra 2. april får
adgang til den nye genbrugsstation. Det
bliver spændende at se det nye byggeri
og igen komme af med affald lokalt.
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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
93 86 89 36
53 63 94 02
30 91 05 37
86 98 97 95 / 25 58 61 53

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

HÅNDBOLD
Lone Engelbrecht Jeppesen, Formand
Kristian Sohne, Kasserer
Søren Mønsted, Sekretær
Marianne Pløn, Bestyrelsesmedlem
Troels Friis Thomsen, Bestyrelsesmedlem
Lea Givard Kristiansen, Bestyrelsesmedlem
Niels-Ebbe Helmsby Andersen, Halansvarlig
Anne Christine Kier-Hansen, Treklang

20 26 00 34
29 92 30 28
61 46 02 41
42 32 09 25
42 66 32 32
22 44 50 22
53 34 27 26
60 24 87 66

Trige Møllevej 204
Erbækvej 3
Trige Møllevej 138
Holmkærvej 96
Trige Møllevej 168
Lergravvænget 24
Trige Møllevej 160
Vestermøllevej 228

lone_jeppesen@hotmail.com
sohne@live.dk
soeren@moensted.net
marianneploen@gmail.com
troels@friisthomsen.dk
leakristiansen@hotmail.com
n.helmsby@gmail.com
annechristine91@hotmail.dk

BADMINTON
Klaus Jensen, Formand
Inge Pedersen, Kasserer
Christian Skonning, Senior
Sanne Vendelbo, Ungdom

26 16 09 40
26 15 71 89
28 28 22 94
40 41 72 40

Vestermøllevej 266, Trige
Sognevejen 5, Spørring
Gl. Landevej 67, Spørring
Parallelvej 60, Trige

vm266@mail.dk
fammunch@live.dk
christian@skonning.dk
nille.nielsen@hotmail.com

GYMNASTIK
Dorrit Rasmussen, Formand
Klaus Juhl Jensen, Næstformand
Bente Gregersen, Kasserer
Dorthe S. Sørensen
Helle Arndal
Lovisa Abdalbjörnsdòttir
Magnus Dunker
Vicki Bøye Ellehage, Suppleant

28 51 12 14
87 46 67 82
24 60 01 18 / 86 23 13 68
41 14 41 25
23 81 49 95
22 83 76 12
81 94 58 84
25 84 26 50

BANKOSPIL
Bjarne Sørensen

86 23 15 84

BAKKEGÅRDSSKOLEN
Bjørnshøjvej 1
Skolens pedel: Lars

Gartnerparken 8, Trige

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

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

l.
Der er stadig fart på boligsalget hos danbolig Tilst, Sabro og Trige.
Vi oplever fortsat rekordhøje salgspriser og korte liggetider.
Vil du også have solgt, så gør som de andre sælgere nedenfor og sæt til salg hos danbolig

SOLGT

SOLGT

SOLGT TIL PRISEN

SOLGT - REKORDPRIS

SOLGT

SOLGT TIL PRISEN

Søhøjparken 20A
Spørring
8380 Trige

Holmkærvej 88
8380 Trige

Søhøjparken 20B
Spørring
8380 Trige

Trige Møllevej 60
8380 Trige

Hjulgårdsvej 15
8380 Trige

Søhøjparken 6B
Spørring
8380 Trige

SOLGT

SOLGT TIL PRISEN

SOLGT

SOLGT

SOLGT TIL PRISEN

SOLGT

Ågade 10
Spørring
8380 Trige

Bærmosehøjen 14
8380 Trige

Peter Vilkens Vej 4
8380 Trige

Spørring Kirkevej 11
Spørring
8380 Trige

Trige Møllevej 100
8380 Trige

Trige Møllevej 106
8380 Trige

Vælg en lokal mægler, som sælger.

Skal vi også hjælpe dig med dit boligsalg?
danbolig Tilst.
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Pg Have- og Anlægspleje

Plakatsøjlen

Anlægsgartner Peter Grauert

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

Tlf.: 20 73 45 45
E-mail: p.grauert@gmail.com
Anlæg og vedligehold af grønne arealer siden 1998

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

11.04.

Kl.19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

10.05.

Kl.10.00-14.00

Tøj- og skosalg i Tårnet

Bjørnshøj

Repræsentantskabsmøde

Trige Søndergård		

24.05.		

Bankospil

Hjertevarme billeder

i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19.00.

Generalforsamling i Trige Støtteforening
Trige Forsamlingshus tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne umiddelbart herefter følger:
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Forslag skal være bestyrelserne (Gartnerparken 8) i hænde tirsdag den 19. april.
Efter Generalforsamlingerne er Trige Forsamlingshus vært for en bid brød.
Alle er velkomne.

Kør ind til

www.cac-certificeret.dk

TRIGE AUTO

Vi servicerer og reparerer også el- og hybridbiler.
Hos Trige Auto arbejder vi professionelt, og vi udfører
alle former for reparationer og service på din bil.
Vi tilbyder bl.a.

KOLD & NYGAARD A/S
ANLÆGSGARTNER
- ENTREPRENØR
KOLD & NYGAARD
A/S

AUT. KLOAKMESTER
ANLÆGSGARTNER
- ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Østermøllevej 3
8380 Trige
Østermøllevej
3
8380 Trige

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

Anlæg af haver
Belægning / brolægning
Anlæg af haver
Pleje / vedligeholdelse
Belægning / brolægning
Træfældning / beskæring
Pleje / vedligeholdelse
Glatførebekæmpelse
Træfældning / beskæring
Entreprenør
Glatførebekæmpelse

Entreprenør
Separering af regn- og spildevand
Dræn og omfangsdræn
Separering
af regn- og spildevand
TV
Inspektion
Dræn og omfangsdræn
TV Inspektion

• Reparation af alle bilmærker

• Forsikringsskader

• Serviceeftersyn
– også i garantiperioden og
du beholder samtidig din
nyvogns-garanti

• Bremse- og koblingsservice

• Fejlfinding med moderne
testudstyr

• Klargøring til syn
• Reparation og udskiftning af
ruder
• Dæk og fælge

TRIGE AUTO
Parallelvej 51
8380 Trige

86 23 11 66
kontakt@trigeauto.dk

www.trigeauto.dk

� Trige Auto

AutoPartner.dk

AutoPartner – dit værksted for fremtiden

26

TREKLANG · April · 2022, nummer 120

TREKLANG · April · 2022, nummer 120

27

