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SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

Rigtig god sommer...
Vi har haft et fantastisk forårsvejr længe og temperaturen er ved at være med også. Det giver grobund for mange gode
initiativer – fx i Trigeparken, hvor der er sat fokus på biodiversitet og bænke til at nyde solen. Vi har modtaget nogle fine billeder
fra parken og en lille beskrivelse af, hvad parken også kan bruges til. Jeg har haft dronen oppe, for at vi kan se det hele lidt fra
oven, og man må sige, at alle har gjort et godt stykke arbejde for at få parken til at fremstå superflot.
Børnene på Bakketoppen er som 1 ud af 13 daginstitutioner i kommunen kommet med i projektet ”BOGglad” og har modtaget
en masse bøger. Børnene skal nu føres ind i dette spændende univers, man kan dykke helt ind i. På Bakkegårdsskolen har der
været påskeudstilling og børneindskrivning for de helt små og så har øjnene ikke været tørre, da forældre har sendt deres
halvstore poder til deres første PROM – iført stiveste puds. Trige-Spørring dagtilbud skal også finde lommetørklæderne frem,
for de forbereder sig på at sende de store børn videre til skolelivet. Som led i disse forberedelser samlede de storbørnsgruppen i
naturen på en lille udflugt, så de kunne møde deres kommende klassekammerater.
”Kan du huske……”, har helt sikkert været dagens mest benyttede udtryk, da Folkehuset Bjørnshøj holdt fernisering med gamle
billeder fra Trige by. Det man ikke selv kan huske, kan andre måske hjælpe med, så snakken gik højt om kaffebordet. I uge 12
var der besøg på Folkehuset Bjørnshøj af et band, som underholdt til fællesspisning.
Det er ikke så ofte, vi møder limousiner i Trige, men når man skal spilles billard, så må man ankomme standsmæssigt. Om det
var limousinen, der gjorde det, skal jeg lade være usagt, men Per Nielsen fra Trige vandt hele turneringen, så måske skal de
overveje, om ikke det bare skal være måden at lade sig fragte rundt på fremadrettet.
Hvis ikke du allerede har sat kryds i kalenderen til årets store fest i Trige, så må du hellere gøre det nu. Vores lokale sports
forening ST 70 kunne i 2020 fejre 50 års jubilæum og af gode grunde er det først muligt at fejre det nu. Det bliver et brag af en
fest, hvor Bamse Madsen band spiller.
Tilbage er blot at ønske jer alle en god sommer og sige 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

REDAKTION
Inge Lynggaard Hansen
Mail: inge@lynggaardhansen.dk

Pakkeshop.
Hent og send dine pakker

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. 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 sendes 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.

Peter Koberg
Annonceansvarlig
Mail: peterkoberg@gmail.com

Forsidefoto
Inge Lynggaard Hansen (drone)
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg,
oplag: 2.400

Næste nummer af Treklang udkommer den 26. august 2022. Deadline for tekst og annoncer er den 1. august 2022.
Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk

Trige-Ølsted Fællesråd
FORMAND

NÆSTFORMAND

Trige-Ølsted
Steen Edeling
Henny Hansen
Bærmosevej 1
Bjørnshøjvej
18
Indkaldelse
til
Repræsentantskabsmøde
i
Trige
Forsamlingshus
Fællesråd
Trige24. november 2020Trige
Tirsdag den
kl. 19.30
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

NYE
ÅBNINGSTIDER:

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

Både for Private og Erhverv

Tlf. 86 23 16 56

www.isoplasticon.dk

BOGglad i D. I. I.
Bakketoppen
Let tilgængelighed til bogglæde i aarhusianske
daginstitutioner
Bakketoppen har modtaget en masse bøger – faktisk over hundrede, som er
særligt udvalgt af personale fra daginstitutionen og bibliotekaren på Trige
Kombi-Bibliotek.
Bøgerne vil få deres liv på alle stuer og skabe nærhed til bøger for alle børn.
Udover bøgerne vil Bakketoppen også deltage i en række arrangementer på
biblioteket og i daginstitutionen, som skaber rammen om bogglade oplevelser.  
Allerede den 14. juni skal børnehavebørnene på Biblioteket. Skrallebang
kommer den dag og spiller en koncert med udgangspunkt i billedbogen
Cykelmyggen Egon. Det bliver helt sikkert en fest.

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

Børn fra andre børnehaver får også mulighed for at deltage denne dag.
Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Bibliotekerne og Børn og Unge.
Det er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

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

Biblo Lover
Vi er rigtig mange der elsker
biblioteket, ingen tvivl om det;
men en dag i foråret blev det
slået fast på en ret anderledes
måde.
Ved biblioteket dør stod der
pludselig to bemalede sten med
et helt klart budskab.
Stenene er desværre væk nu,
men heldigvis nåede jeg at
forevige dem. Det var en dejlig
hilsen at få.

• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

FLEMMING SØRENSEN A/S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk
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DET SKER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

WWW.TRIGE.DK

TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker
på Bakkegårdsskolen

Børneindskrivning 22
I gamle dage skulle de 5-6 årige
børn følges med mor og far over på
skolen og skrives ind. Nu om dage
foregår indskrivningen digitalt. Det
er da lidt kedeligt! Derfor laver vi
børneindskrivning.
Skriv dit eget navn
Selvom børnene formelt er skrevet ind,
så inviterer vi de kommende skolebørn over på skolen. Med store flotte
bogstaver skriver børnene deres eget
fornavn på listen – så kan enhver da se,
at ”nu er jeg er skrevet op til at begynde
i skole!”

Påskeudstilling 22
Rigtig kunst skal selvfølgelig hænges pænt op, udstilles og beundres. Det gør vi ved
indskolingens årlige påskeudstilling.

Ud over at skrive sit eget navn på listen,
så giver det også noget t ryghed, at man
har besøgt skolen, hilst børnehave
klasselederne og lederne, set lokalerne
og leget på legepladsen. Der er også
frugt og saft og en lille gave. Og så
møder man alle sine venner fra børnehaven!
Vi synger sammen
Både indskolingsleder Linda og jeg har
en fortid som musiklærere. Så vi nyder
at synge med børnene. Jeg har guitaren
med til børneindskrivning. Vi vælger
selvfølgelig en sang, som de kender
godt. De nye skolebørn sang højt og
flot med på Mariehønen. Så det lover
jo godt for de kommende morgensamlinger, hvor de skal synge hver morgen
sammen med resten af indskolingen.

1B åbner udstillingen med en sang og skolelederen får lov at klippe den røde snor

PROM-fest 22

Nu skriver jeg mig selv op til skole

Linda viser hvor du skal skrive

Samarbejde med de lokale børnehaver
Vi samarbejder med Spørring Børnehus,
Lindegården, Bakketoppen og Tumlehøjen. Det tætte samarbejde er med til
at give børnene en tryg overgang fra
børnehave til skole.

I juni er børnehaverne på besøgsdag,
hvor de prøver af være rigtig i skole en
formiddag sammen med en pædagog
fra børnehaven.

Ved overleveringsmøder med børne
haverne får vi god viden om hvert barn,
så skolen kan tage godt imod børnene
og danne gode klasser.
I foråret kommer børnehaveklasselederne ud i børnehaverne og lærer børnene
at kende. De laver dialogisk læsning
med storbørnsgruppen. Det giver kendskab og tryghed. De to første skoledage
sender børnehaverne en kendt pædagog med over i skolen.

De fire lokalebørnehaver samarbejder
også ved at lave fælles skovture for storbørnsgrupperne i hvert forår.
Stigende børnetal Trige og Spørring
Vi er et lokalområde i vækst. Der bygges
nye hus både i Spørring og i Trige.
Det kan vi mærke. Antallet af børn til
0. klasse er stigende. Vi har 54 elever til
det kommende år. På sigt vil vi formentlig komme op på tre klasser.

Så er vi klar til fest!

Efter en lang coronapause kunne
vi igen afholde den traditionsrige
PROM-fest for 6.-9. klasse.

Et smukt forårstræ
6
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Både i dansk og matematik kan man
lave kunst

Festen har en masse faste traditioner,
som eleverne går meget op i. Som sædvanlig var 6. årgang tjenere og serverede
lækker mad for 7.-9. klasse. På den
måde får 6. årgang et stort ansvar, inden
de selv blive festens midtpunkt næste
år. Eleverne gav den gas på dansegulvet
samt med indmarch og afstemninger.
1000 tak til vores lokale sponsorer: Trige
Auto & Diesel samt Mr. Cut, REMA og
Spørring Pizza. Jeres bidrag var med til
at give vores unge mennesker en god
aften.

Efter indmarch er der middag og taler

Efter kåringerne er der gang i dansen
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ST70 / SPEJDERNE

ST70

Yogainstruktør

Step Basis instruktør

ST70 søger Yoga instruktør til ugentlig undervisning
på Trige Søndergård (sep. 2022 til marts 2023)

ST70 Gymnastikforening søger instruktør til ugentlig
undervisning i Spørring (sep. 2022 til marts 2023)

”UD AF RØRET”
for pensionister

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.

Vi er nogle damer, der danser linedance i Trige,
og vi mangler nogle flere deltagere på holdet.

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 Dorrit Rasmussen på tlf 28511214 eller på mail:
drtrige@hotmail.com

Kontakt Dorrit Rasmussen på tlf 28511214 eller på mail:
drtrige@hotmail.com

Til august starter et begynderhold.
Alle kan være med. Er det noget for dig?
Besøg vores hold: Vi danser hver
mandag mellem 15 og 17 i ”tårnet”
på Folkehuset Bjørnshøj.

Venlig hilsen Linedanserne
Lis Kristensen, tlf. 23435490 og
Jonna Bunk, tlf. 86231338

Gymnastikinstruktør
ST70 søger instruktør til lidt større børn og til
forældre/barn hold i Trige (sep. 2022 til marts 2023)
Hvis du brænder for at gøre en forskel for at aktivere børn
2-4 år en gang om ugen, måske sammen med dine egne,
så hører vi gerne fra dig/jer. Det kan være du selv har dyrket
gymnastik, og ved hvor dejligt det er at få rørt sig, eller du
bare har lyst til at prøve det af. En har allerede meldt sig
men vil kun såfremt, der melder sig en mere.

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

Der findes forskellige aktiviteter
i Spørring / Trige området.
Du kan gå til 2 aktiviteter for
samme kontingent.
Aktiviteter:
Gymnastik i Spørring
Gymnastik i Trige
Yoga i Trige

Ligeledes mangler vi instruktører til de lidt større børn.
Så kom frit frem, så børnene kan fortsætte med at gå til
gymnastik.
Kontakt Dorrit Rasmussen på tlf 28511214 eller på mail:
drtrige@hotmail.com

KLOAKSERVICE

8
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Vi mødes:
Bæver 0.-1. klasse

Spejder og Senior
fra 5. klasse og op

mødes torsdage
kl. 17.30-19.00.

mødes torsdage
kl. 18.30-20.30.

Ulve 2.-4. klasse

Familie-spejder

mødes torsdage
kl. 17.30-19.00.

mødes en gang om
måneden kl. 9:30-11:30.

Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37
Mobil tlf.: 20 27 33 20
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LISBJERG-TRIGE-SPØRRING DAGTILBUD
TEKST OG FOTO: LEA FRISLEV OLSEN, DAGTILBUDSLEDER

Nyt fra Trige-Spørring dagtilbud
Storebørnstræf i
Lisbjergskoven
Efter mere end 2 års corona-pause
kunne vi holde storebørnstræf for
de ældste børnehavebørn. Her mødte ’vores’ storebørnsgrupper med
Lindegården til en skøn formiddag.
Lisbjergskoven dannede en smuk kulisse
en mandag morgen i maj, da storebørnsgrupperne (de ældste børnehavebørn) fra Lindegården og Lisbjerg-TrigeSpørring Dagtilbud satte hinanden
stævne til storebørnstræf.
Efter en laaaaang corona-pause har vi
nu igen lov til at mødes mange børn og
voksne på tværs af daginstitutionerne.

Det betød, at vi har haft mulighed for
at genoplive traditionen med at lade
de ældste børnehavebørn mødes til
en række storebørnstræf her i foråret /
forsommeren.
Det var for det første en dejlig, solrig
formiddag med masser af plads til at
udfolde sig i nogle skønne omgivelser.
Derudover er det en fin anledning for
børnene til at mødes med mange af
deres kommende klassekammerater.
Skolestarten er pludselig ikke så langt
væk. Selv om vi selvfølgelig er kede af at
skulle sige farvel til de skønne børn, som
vi har lært at kende gennem de seneste
år, så er vi stolte af at kunne sende dem
videre til næste etape af deres liv.

Vi går i dybden med at gøre overfladerne rene
I vores daginstitutioner er der kommet en række smarte, digitale servietdispensere op. De måler indeklima mm. og giver med forskellige signaler
besked om, at det er tid til at tørre overflader af, lufte ud mm. Vi er det
første dagtilbud i kommunen, der har fået dispenserne.
En af de få ting, vi i Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud vil tage med os fra coronaperioden er et fortsat skarpt fokus på god hygiejne og et sundt indeklima. Derfor
kan man nu møde de smarte servietdispensere (med mere) fra Zurface i vores
daginstitutioner.

Bakketoppens børn
bliver bogglade
Bakketoppen er som en ud af 13
daginstitutioner i kommunen
kommet med i projektet ”BOGglad”.
Ud over affaldsindsamlinger, dans og
bevægelse, store oplevelser i miniskoven
og boldspil på Multibanen i Trige er projektet ”BOGglad” en af de ting, der
i øjeblikket optager os på Bakketoppen.
Samspil med biblioteket
Som første del af projektet har Bakketoppen en bogpakke med en masse
bøger.
Bogpakken er er særligt udvalgt af
bibliotekarer fra Trige Kombi-Bibliotek,
sammen med personale fra Bakketoppen. Bøgerne vil få deres liv på alle stuer
(både i vuggestuen og børnehaven) og
skabe nærhed til bøgerne for alle børn.
Ideen er, at litteraturen skal være et
naturligt og lystbetonet tilbud, samt en
del af hverdagen i dagtilbuddene på lige
fod med de øvrige aktiviteter.
Ud over bøgerne er der lagt op til at,
Bakketoppen og biblioteket besøger hinanden til en række arrangementer, som
skaber rammen om bogglade oplevelser.
Projektet er et samarbejde mellem
Aarhus Bibliotekerne og Aarhus Kommune, Børn og Unge. Det er støttet af
Slots- og Kulturstyrelsen og fortsætter
frem til slutningen af 2023.

10
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I Aarhus Kommune deltager 13 daginstitutioner, som samarbejder med Lystrup
Bibliotek, Trige Kombi-Bibliotek, Sabro
Bibliotek, Viby Bibliotek, Højbjerg Bibliotek og Bavnehøj Bibliotek.
Sprog spiller en stor rolle
I dagtilbuddet er vi generelt meget
optagede af arbejdet med børnenes
sproglige udvikling.
READ er navnet på et andet projekt,
der involverer dagtilbuddets institutioner
i Trige, Lisbjerg og Spørring. Her låner
institutionerne i en periode en ”READ”taske til forældrene. Tasken indeholder
bøger og vejledninger i, hvordan for
ældrene kan læse med deres barn og
tale med deres barn om bogen. Rønnebo i Lisbjerg har for eksempel også
nydt godt af det lokale projekt, Bogspil
loppen, hvor frivillige kom på besøg og
læste sammen med os.
Det er eksempler på, hvordan vi arbejder
med børnenes sproglige udvikling. For
gode sprogfærdigheder er afgørende
for, at børn lærer, udvikler sig positivt,
udvikler selvværd og for, at de trives.
Sproget er fundamentet for, at barnet
kan udtrykke sig, kommunikere og lære
noget nyt. Samtidig er sproget et vigtigt
redskab til at sætte ord på sine følelser
og meninger. Det er derfor vigtigt, at vi
yder en tidlig og målrettet indsats for at
udvikle børnenes sprog.

Blinkende lygter
Som det første dagtilbud i Aarhus afprøver vi den kombinerede rengørings-,
hygiejne- og indeklimaløsning, der allerede er i brug på 12 skoler i Aarhus
Kommune. Vi håber, at vi kan være med til at udvikle projektet, så det passer til
daginstitutioner.
Rent praktisk får vi en særlig digital dispenser op på væggen i på gangene, på
stuerne og i personalerum. Dispenseren er udstyret med engangs-vådservietter
(uden giftstoffer) til at tørre håndtag af og gøre overflader rene.
Ved at blinke med forskellige lyssignaler ”sladrer” dispenseren, hvis der trænger
til at blive luftet ud eller bordene trænger til at blive tørret osv. For ud over at
indeholde rene servietter måler Zurface også forskellige indeklimadata og kan
minde os om at lufte ud, når der er behov for det.
Når dispenseren blinker med hvidt lys, er det tid til at tørre overflader af. Når
dispenseren blinker med blåt lys, er det en venlig påmindelse om at lufte ud.
Dispenseren giver desuden besked, når den skal fyldes op. På sigt kan den også
blinke til os, hvis støjniveauet bliver for højt.
Servietter bliver genanvendt til møbler
Det er selvfølgelig primært de voksne, der har opgaven med at tørre overfladerne af, når dispenserne blinker, men flere børn synes, de nye blinkende gæster er
meget spændende. Så børnene hjælper flere steder med at tørre af og rydde op.
Servietterne skal indsamles til genbrug. Derfor skal de smides i nogle særlige
skraldespande, som bliver hængt op i nærheden af dispenserne. Servietterne
bliver genanvendt til ude- og indemøbler.
Sundere indeklima og arbejdsmiljø
Med Zurface kan vi holde øje med indeklimaet og samtidig handle, når der er
behov for det.
Løsningen giver derudover anledning til at drøfte hygiejne og andre indeklimafaktorer i medarbejdergruppen og med forældrebestyrelsen og i den sammenhæng få sat fokus på, at vi ved fælles hjælp kan opretholde et godt og sundt
indeklima og arbejdsmiljø i løbet af dagen.
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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
Fernisering på Folkehuset Bjørnshøj
Torsdag den 21.4. var der fernisering på udstillingen om det gamle Trige.

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP

Billederne er fra Lokalarkivet på Trige
bibliotek, men der er også private, som
har udlånt billeder til udstillingen.

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 var glade for, at der kom så mange,
og stemningen var i top lige fra s tarten.
Snakken gik ”Kan du huske……”,
og mange havde gode erindringer og
kommentarer, og enkelte kunne endda
finde nogle fejl i udstillingen, de fejl vil
naturligvis blive rettet. Der kom også en
del ”Nye” tilflyttere, og de så også ud til
at tage del i snakken ved bordene.
Nu blev stemningen ikke ringere af at,
der blev budt på champagne og kranse
kage. Snakken var så intens, at det var
lidt svært at slutte af, et godt tegn på, at
gæsterne havde hygget sig.

Folkehuset Bjørnshøj
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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FOLKEHUSET BJØRNSHØJ
TEKST OG FOTO: BØRGE JACOBSEN

Old Stars C
 ycling Orchestra på Folkehuset Bjørnshøj

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00

Arhus afholdt i uge 12 musikuge. I den
anledning havde Folkehuset Bjørnshøj lørdag den 26., besøg af Old stars
cycling Orchestra til musikalsk underholdning og spisning. Navnet kommer
fra et lokalt cykelhold på ca. 90 personer, som mødes mandag og torsdag.
De deler sig op i hold, hvoraf de vildeste
begiver sig ud på ture a 90 km.

En detalje ved spillefolkene, de havde
medbragt en tværfløjtespiller, det ses
ikke så tit.

Musikken startede kl.17. Programmet
bestod af melodier, fra dengang vi var
lidt yngre, så det meste kunne vi deltage
i, med lidt sang. Musikerne var nu en del
bedre end os andre til den del.

Den praktiske del af arrangementet stod
Trige Sammenhold for, der ellers mest
til nu har ført sig frem på Ellens plæne.
For første gang i dette regi, havde de
påtaget sig borddækningen og alt det

17.30 var der pause til spisning af en
veltillavet buffet fra Vores lokale Café
ansvarlige Charlotte. Den bestod af
kyllingespyd, skinke, kartoffelsalat og
salat. Vin, øl og vand kunne købes.

praktiske ved dette arrangement, f.eks.
var servietterne lavet i en smuk åkande
form, hvad der gjorde bordet ekstra
indbydende. Deres store indsats gjorde
det hele tip top.
Musikken havde os med fra start til slut
og gav 3 ekstranumre.
Lokalcenter Bjørnshøj er nu omdøbt til
Folkehuset Bjørnshøj. Alle Centre i Kommunen er blevet til Folkehuse.

Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.

2M-AUTO

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

Trige FEST-I-HAL
50
1970 ~
2 0 20

HUSK
FEST-I-HAL
LØRDAG
DEN 8.10.

Pris:
325,- med spisebillet /
225,- uden spisebillet
14
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Vores lokale sportsforening ST 70 kunne i 2020 fejre 50 års jubilæum og nu skal det fejres! Sæt kryds i kalenderen den 8. oktober!
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.

Bamse Madsen Band
TREKLANG · Juni · 2022, nummer 121
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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

Den boligsociale indsats
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.

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.

16
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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

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.

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

Hele vejen ned gennem Trigeparken har vi fået støbt disse bænke, og vores håb
er at de vil blive brugt, så snart vejret er til det.Bænkene er placeret så de er let
tilgængelige, og med de lækre træsæder er de behagelige at sidde på. Vi håber, at
I vil bruge bænkene, enten til en kop kaffe med familien eller naboer, et hvil eller blot
at nyde solens stråle.

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.

Studiecafé

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.

I TRIGEPARKEN

Sprogcafé

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

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
I Trigeparken har vi mange gode
legepladser, og vi er så glade for at se,
når de bliver brugt.
På billedet ses en legeplads på Trige
Parkvej, som henvender sig til de
mindste børn.Nedenfor Oasen er der
en legeplads for større børn - begge
legepladser er ofte besøgt af byens
dagplejere, skoleelever mm.

På Trige Parkvej har vi besluttet at at det
ikke er tilladt at lufte hunde i området
mellem blokkene. Vi håber, at I vil
respektere dette, og følge hovedstien
- den med sort belægning, rundt om
afdelingen, når I kommer forbi heroppe.
Samtidig minder vi om at det på samme
område - som kan kendes ved at have
en lys belægning på gangarealerne ikke er tilladt at køre på cykel, løbehjul,
knallert, motorcykel og lignende.
Det er der desværre mange, der ikke
husker - både beboere og gæster. Brug
hovedstien rundt om afdelingen, og stå
af og træk, hvis I skal ind i afdelingen.

I Trigeparken har vi mange gode steder
hvor man kan grille eller sidde og nyde et
måltid mad eller en kop kaffe.

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.

Man skal selv medbringe grill, og vi
håber at I hjælper med at rydde op.
Og bruger I engangsgril, bedes I lade
den stå til den er kold, og først fjerne
den derefter - dette for at undgå at folk
brænder sig på underlaget, hvis grillen
fjernes.

BESTYRELSEN
Formand Louise Krarup
Bodil Nielsen
Annie Svejgaard
Nethe Thomsen
Morten Bærendsen

Så er det igen blevet forår, og vi
kan sige velkommen i det grønne.
De lyse timer er blevet til glæde for
havefolket, som næsten ikke kan
vente med at få sået og plantet i
bede og krukker.
På Trige Parkvej har der været
den årlige markvandring, hvor
udearealerne blev gennemgået.
Gartnerne har lagt sidste hånd på
bedene, og fremover overtager vores
ejendomsfunktionærer vedligehold.

Vi håber at I vil nyde alle de fine blomster,
og I er velkomne til at tage lidt med ind.

18
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Fra det meste af området har vi en fin
udsigt, simpelthen fordi en stor del af
Trigeparken ligger “på toppen af Trige”.
På billedet er udsigten mod Lisbjerg på
en grå dag i maj.

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

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

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

Forårshilsen

Vi hylder biodiversitet, så overalt i
området er der “vildt med vilje”.

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		

Snart vågner blomsterne op af dvale,
og farvernes mangfoldighed får
forhåbentlig smilene frem. Vi håber
at se mange nyde omgivelserne.
Kære beboere pas godt på vores
område. God sommer.
Afdelingsbestyrelsen

86 23 16 14

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		

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
MANDEMAD
Flemming Thorbek

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

BILLARD
Frank Richard Hansen

HAVEFORENINGEN
“DE GRØNNE FINGRE”
Ingrid Gertsen

21 47 31 22

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

21 52 23 90
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DAGLIGVARER

LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale købmand i Trige

• Shop online på
computer eller
mobil
• Kunder handler
for hinanden
• Første levering
er gratis
Online discount med holdning!

SHOP ONLINE PÅ

SHOP.REMA1000.DK

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21

e ing
n
Lo g ø r
n
e
R 10 års erfaring

Kvalitet
Fleksibilitet
Fair priser
240 kr./time + moms
Ring eller skriv i dag

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

ELLER HENT APPEN REMA 1000 MED VIGO

LERGRAVVEJ 1 • TRIGE

Lokalt firma
tilbyder kvalitetsrengøring både for
private og
erhvervskunder

Købmand
Michael Gertsen

goring.dk
ren

www.lone-

• Intet
minimumskøb

TREKLANG · Juni · 2022, nummer 121

21

TRIGE BILLARD KLUB

WWW.TRIGE.DK

Nyt fra Trige Billard Klub
Som man kan se af resultaterne, har
vi været godt med i begge holdturneringer, vi har henholdsvis tabt 1
kamp i B.B. turneringen og 2 kampe
i Mafia turneringen.
Det sidste step er helt klart mulig
med de spiller vi har, men vi har
plads til flere spiller fra lokalområdet, så vi kunne få flere hold med.
Vi spiller keglebillard - og skomager
Turnering, desuden kan man spille
pool billard i klubben.

B.B. TURNERING
C rækken
Galten		
Trige BK		
GBC1		
Rosenhøj		
GBC2		

DJURSLAND MAFIA
TURNERING
Point                                              
88
81
66
44
41

Klub
Ebeltoft
Trige
Grenå
Rosenholm
Nimtofte

Point                                              
17
14
10
10
9

Djurslands Individuelle Billard Mesterskab skulle afvikles i Grenå Billard Clubs lokaler
Efter 20 indledende kampe som viste
stor jævnbyrdighed, stod det klart at
slutkampene blev et opgør mellem de
to Ebeltoft spillere Bjarne Rasmussen
og Hans Verdoes i den ene semifinale
og Bjarne Thækker, Grenå BC og Leif
Rogert, Trige BK i den anden semifinale.
At jævnbyrdigheden var stor, så man da
den sidste deltager i semifinalerne skulle
findes. Således stod Bent Hougaard fra
Grenå BC og Leif Rogert helt lige på
alle parametre. Det blev til sidst afgjort
at det var Leif Rogert der kvalificerede
sig, da han samlet havde brugt færrest
indgange i de indledende kampe.
Bjarne Rasmussen havde vist storspil
gennem alle sine indledende kampe og
vundet dem alle helt bemærkelsesværdigt med maksimumpoint. Semifinalen

mellem de to Ebeltoftspillere blev meget
jævnbyrdig og utrolig spændende, og i
sidste ende var det nok rutinen gjorde
der udslaget til fordel for Hans Verdoes.
Den anden semifinale var ligeledes et
jævnbyrdigt og spændende opgør, hvor
Leif Rogert fra Trige BK til sidst måtte se
sig besejret knebent af Bjarne Thækker
fra Grenå BC.
Finalen, som var turneringens 27. og sidste kamp, blev en tæt og nervøs affære,
præget af den vigtighed begge spillere
var bevidste om. Finalen blev afgjort
med mindst mulig margin, nemlig to
point. I kampens sidste indgang manglede Hans Verdoes blot 16 point for at nå
sin distance. Desværre nåede han kun
de 14. Herefter kunne Bjarne Thækker
sætte tingene på plads i sin sidste ind-

gang. Bjarne manglede kun 14 point, og
da han uden nogen dikkedarer lavede
dem, kunne han kåres som individuel
vinder Djurslandsmesterskabet i keglebillard for sæsonen 2021-2022.
I kampen om 3. pladsen var heldet ikke
med Ebeltofts Bjarne Rasmussen og
Leif Rogert fra Trige BK kunne derfor
ubesværet og fortjent hive sejren sikkert
hjem.
Afslutningsvis blev der uddelt præmier til
dagens vindere.
Desuden fik Ebeltoft BK også overrakt
pokalen som vinder af sæsonen holdturnering.

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
Det er ikke hver dag at Trige billardspillere bliver hentet i en hvid limosine når der skal spilles kamp, men en flot invitation fra
Silkeborg kunne vi ikke sige nej til. Og oven i købet vandt Per Nielsen fra Trige hele turneringen.
22
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Mandag – fredag
09.00–17.00
Lørdag
09.00–14.00

Din
lokale
herrefrisør
Smedebroen 17
Trige

81 92 95 09
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ST70 BESTYRELSE

ST70 bestyrelse

24

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

87 13 63 00		
87 13 63 11 Træffes på skolen mandag – fredag
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Gartnerparken 8, Trige

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

WWW.TRIGE.DK

WWW.TRIGE.DK

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

23.6.

19.00

Skt Hans

Beboerhuset Oasen

Bankospil

Hjertevarme billeder

Råsted Dyreklinik
ved dyrlæge
i Trige Hanne Hallsson

i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19.00.

medicinsk/kirurgisk dyreklinik

konsultation/operation m.m. efter aftale
Åben 8.15 - 17.00 alle hverdage
Passer egne vagter ring 30 74 70 28

Lynggaardhansenfoto.dk
Tlf. 2339 0547

Knoldevej 1
8380 Trige

Kør ind til

Tlf. 30 74 70 28
24 61 97 66

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
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