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SCAN & BETAL &
SPRING KØEN OVER

Hvad brugte I sommeren på?
Jeg bliver så inspireret over forsidebilledet, som spejderne har sendt ind. Det er fra deres landslejr ved Roskilde og emmer af liv
og socialt samvær. Det er lidt en kæphest for mig at få børn væk fra computeren og mobilen, fordi det er så utroligt vigtigt at
være med ude i det virkelige liv – høre lyden af stemmer der ler og snakker i munden på hinanden og at lægge sig for at falde
i søvn, fordi man er fysisk træt efter en masse aktivitet. Derfor har jeg sat spejdernes annonce på skolens opslag denne gang, i
håbet om, at flere forældre kunne få lyst til at invitere deres børn med til en prøveaften hos spejderne. Er man på barselsorlov i
efteråret, så er der gode fællesskaber og oplevelser at hente på biblioteket, hvor der er hele syv tilbud om aktiviteter af enhver
art sammen med andre ligesindede. Skolen er også godt med. Op til sommerferien holdt de en kæmpefest med 400 børn og
lige så mange forældre. Projektet Bakkerup By skabte kreativitet, glæde og fællesskab på tværs af klasserne. Torben Mervig har
valgt at sætte sig på skolebænken igen, så i løbet af september og oktober skal der ansættes en ny skoleleder. Henny har skrevet
referat fra Repræsentantskabsmødet og man kan ikke juble over, hvor mange ting der er gået igennem hos Aarhus kommune.
Til gengæld kan vi juble over at have et utrættetligt repræsentantskabsråd, som ikke smider handsken i bokseringen, men
knokler videre for at borgere i vores trekantsområde kan få de bedste vilkår indenfor alt lige fra et smukt gadekær til et lyskryds
(vi krydser fingre for at det lykkes!) Peter har talt med Dyrlæge Hanne Hallsson, som har valgt at åbne dyreklinik i et hus bag
privaten i Ølsted. Skt. Hans i Trigeparken foregik med blå himmel og dejligt vejr og kunne man ikke lige høre, hvad talen gik ud
på, så er den gengivet her i fuld udgave. Pilates, Piloxing eller Zumba? Det kan godt lyde som noget, man kan spise, men det er
såmænd ST70’s nye efterårsprogram, hvor man kan komme ud og røre kroppen. Kig med i de forskellige tilbud og vælg, hvilket
tempo, der passer bedst til dig. Trige er blevet beriget med en ny købmand og Peter har haft en snak med den 45-årige Michael
Gertsen. Plakatsøjlen er proppet med ting, man kan give sig til i efteråret. Og sidst men ikke mindst: Trige FEST-I-HAL – vores
lokale sportsforening fejrer 50 års jubilæum den 8. oktober. Det bliver stort! Kom efteråret aktivt i møde!
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
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Spejderne
Tryk
Specialtrykkeriet Viborg,
oplag: 2.400

Næste nummer af Treklang udkommer den 14. oktober 2022. Deadline for tekst og annoncer er den 16. september 2022.
Indsend materiale til: inge@lynggaardhansen.dk

Trige-Ølsted
Fællesråd
www.trige.dk
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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

UDVALGSMEDLEM
Mads Christian Wendelboe
Bærmosehøjen 1
Trige
Tlf.: 29 84 99 91
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Brugsuddeler
Anders Nylin
byder alle
velkommen

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

Barselsgruppe
Efteråret på Trige Kombi-Bibliotek kommer til at stå i
babyernes tegn, helt ligesom det gjorde i foråret.
Vi har nemlig haft rigtig stor succes med at holde Barselsgruppe, så det prøver
vi igen. Vi skal mødes 7 mandage hen over efteråret, hver gang med et tema
- 5 af gangene med oplægsholdere udefra. Vi mødes hver gang kl. 10. De
forskellige oplæg varer mellem en halv og en hel time, herefter er der tid til
snak og hygge. Vi glæder os til endnu en gang at lave en gruppe, hvor der er
plads til både babygrin, babyskrig og gode snakke om både stort og småt. Vil
du gerne deltage, så læs mere på www.aakb.dk/trige
Det koster 250 kr. at deltage.
Efterårets program ser sådan ud:
12. sep.
Intro og
hvorfor skal
babyer også
læse bøger

26. sep.
Babys første
koncert v. Julie
Ben Semmane,
musiker

10. okt.
Babymassage
v. Stefanie
Vinter,
zoneterapeut

7. nov.
Babyrytmik
v. Dorte
Nørgaard,
rytmikunderviser

21. nov.
Guidet
fælleslæsning
v. bibliotekar
Anne Marie
Jensen

5. dec.
Gode stræk og
tryk til baby og
yoga for dig v.
Dorte Windahl

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

24. okt.
Babys mad v.
Elise Haubjerg
Winter, privat
sundhedsplejerske

Biblioteket
fylder snart år
Det er ved at være 20 år siden
at biblioteket flyttede ind i på
Smedebroen 21 D, og det
skal da fejres.
De nuværende lokaler
blev taget i brug i
december 2002, og
den officielle indvielse
fandt sted i maj året
efter.
Hvis I ligger inde
med gode historier
fra de første år på
den nye adresse, så
hører vi gerne fra
jer. Den endelige
fejring er endnu
ikke planlagt.

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

• 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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TEKST OG FOTO: SKOLELEDER TORBEN MERVIG

Det sker
på Bakkegårdsskolen
Fest i Bakkerup by
I slutningen af maj lavede vi en kæmpe skolefest med 400 elever og næste
dobbelt så mange forældre.

Projektet Bakkerup By skaber kreativitet,
virkelyst, medbestemmelse, glæde og
fællesskab på tværs af klasserne.

normale klasser. De store hjælper de
små. Det skaber et kæmpe fællesskab
på skolen.

vi laver Bakkerup By. Børnene er jo også
to år ældre og får nye roller og opgaver
ude i butikkerne.

Vi laver Bakkerup By projektet hvert andet år. Når der altså ikke lige er corona.
Det er skønt for både børn og voksne
at have traditioner – noget velkendt,
som man kan glæde sig til. Og så sker
der alligevel altid noget nyt, hver gang

Til skolefesten torsdag aften kan forældrene se og opleve alle butikkerne i Bakkerup. Til festen foregår salget dog ikke
med Bakkeguld, men med kroner og
øre. Pengene går til at dække udgifterne
til projektet – leje af udstyr og indkøb af
materialer til butikkerne.

Torben stopper som skoleleder
Efter 8 år på Bakkegårdsskolen skal jeg
nu i gang med at studere. I løbet af
september og oktober skal der ansættes
en ny skoleleder. Viceskoleleder Anne
Vindberg-Larsen er konstitueret skole
leder fra 1. september.
Jeg kommer til at savne alle de søde
børn og voksne på skolen. Det har været
dejligt at stå i døren og sige god morgen
og synge morgensang hver dag.
Hvorfor stopper du? spørger eleverne
mig. Det er fordi jeg skal til at gå i skole
igen. Skal du gå i skole?? Spørger de
forundret. Ja, det er sådan en skole for
voksne, som bare hedder universitetet.
Nåh .. den kender jeg godt, sagde en
pige til mig. Jeg skal i gang med at læse
en masse gode (gamle) bøger på Litteraturhistorie.
Jeg har været dansklærer i 11 år og
leder i 15 år – heraf 8 på Bakkegårdsskolen. Jeg er 52 år, så hvis jeg skal

prøve en ny retning her i livet, så skal
det til at være nu.
I vores lokalsamfund kender vi hinanden
og kan dermed lave ting sammen og
løse problemer hurtigere. Jeg har siddet
med i Fællesrådet i Trige sammen med
Steen og Henny, jeg har siddet med i
bestyrelsen for Helhedsplanen i Trige
parken sammen med Helle og hendes
folk, jeg har været en del af lederrådet,
og så har jeg haft et tæt samarbejde
med dagtilbudsleder Lea og klubleder
Kasper og med den lokale præst.
Det er nogle ting, som jeg er stolt over,
og andre ting, som jeg synes, har været
svære. Jeg er stolt over, at vi har hævet
skolens faglige niveau uden at give køb
på sociale og kreative aktiviteter. Et
højere fagligt niveau forhindrer os jo
ikke i at lave morgensang, skolefest,
påskeudstilling, legepatruljer og MOT.
Vi har sat fokus på børnenes faglige

progression og på faglige metode.
Møderne for lærere og pædagoger skal
i mine øjne handle om didaktik og god
undervisning og pædagogik. Jeg synes,
at skolen har nogle megadygtige medarbejdere.
Et område, som har været og stadig er
svært, er inklusion. Det er en politisk
opgave, som folkeskolen skal løse. Flere
børn med særlige behov skal kunne
rummes i den lokale folkeskole. Det er
bunden opgave, som vi skal løse – og
det handler også om den økonomi, vi
får tildelt. Vi er fuld gang med at øve os
og blive bedre til at rumme børn med
særlige behov – fx autisme eller adhd.
Men vi er ikke i mål med denne svære
opgave.
Trige og Spørring er to lokalområder i
vækst. Held og lykke med den videre
udvikling.

Koncentration i butikken ”Annas Beauty”
Eleverne arbejder i forskellige butikker i
den fiktive by Bakkerup. Hver dag tjener
eleverne ”penge”. Valutaen i byen
hedder Bakkeguld. Midt på dagen kan
de bruge deres Bakkeguld i hinandens
butikker.
Eleverne har ønsket eller skrevet ansøgninger til de butikker, som de helst vil
arbejde i. Butikkerne er på tværs af de

KFUM-Spejderne Spørring Trige

KLOAKSERVICE
Trige Maskinstation
v. Claus Sørensen
Nøgleriet har fuld gang i salget

Butikkerne i Bakkerup By
dette år:
Annas Beauty
Bakkerup Bank
Bakkerup Bageri
Bakkerup Cirkus
Bakkerup Fodboldklub
Bakkerup News
Bolsjebutikken
Hyggehulen Krea-butik
Genbrugsbiksen
Håndværksbutikken
Nøgleriet
Wrapbaren

Formålet med projektet
- Styrke fællesskabet på skolen på
tværs af alder

Tlf.: 86 23 17 37

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

Mobil tlf.: 20 27 33 20

- At give elever projektansvar
- Skabe en stor fælles fest for alle
elever og forældre
- Kendskab til arbejdsliv og job

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.

Artisterne gav den fuld gas i en fyldt sal
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REFERAT: HENNY HANSEN

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. maj 2022
Fremmøde: 23
Formand Steen Edeling bød velkommen.
Herefter en præsentation af de fremmødte deltagere.
Niels Hjortshøj valgt som ordstyrer
Fællesrådet har fået 1 nyt medlem,
Ejerforeningen Vestermølle 2-44.
Steen Edeling fremlagde forretnings
udvalgets beretning som følger:
Vandet fra endnu et år er løbet
under broen
Et år hvor vi igen så Coronaens grimme
ansigt, men også et år hvor vi nu forhåbentlig kan lægge Coronaen endelig
bag os. Mange har været ramt hårdt
og nogen mindre hårdt, men træls har
det været. Forretningsudvalget har kun i
mindre grad været ramt og alligevel har
vi ikke været sprængfyldt med energi.
Vi har trukket på vores suppleanter som
er indtrådt i arbejdet og tak for det
Steffen og Karen.
På vegne af Forretningsudvalget skal jeg
fortælle om stort og småt. På mange
måder sker der store ting og på samme
tid er det meget begrænset hvad der reelt er sket: Vi syntes vi gør meget, men...
Trige bliver en stor by og det sker lige
for øjnene af os, men samtidig syntes
vi ikke der sker en skid (bjelle). Forretningsudvalget deltager i møder med
kommunen, ja selv med borgmesteren,
vi deltager i temamøder og fællesmøder
på rådhuset og vi sender mails frem til
forvaltningen og rådmand, men udbyttet er mildes talt begrænset.
Ved årsskiftet modtog vi den traditionelle hilsen fra Teknik&Miljø der ønskede
os tillykke med vores nye stoppesteder!
Disse nye ”stoppesteder” består i af
flisebelægningen ved fire bestående
stoppesteder på Holmkærvej hver især
er blevet forlænget med nogle få meter!
Vi siger tak. (et ønske vi i øvrigt havde
haft igennem flere år.)
På vores seneste repræsentantskabsmøde fortalt jeg om vores ønske om
8
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genopretning af gadekæret. Det har
stået på vores ønskeliste i min. 8 år! Og i
minimum de seneste 6 år har vi jævnligt
gået tiggergang ved flere forskellige forvaltninger. Retfærdighed vis skal jeg jo
fortælle et gadekæret nu er renoveret. I
november/december 2021 blev der kørt
utallige læs slam væk, andehus og halvrådne træer måtte lade livet, men nu er
Gadekæret på ny fyldt op og... Ja, hvad
så. Vi har ikke set eller hørt noget om
græs såning af brinken eller lignende.
Til de af jer der savner andehus og
ænder; det kræver en særlig tilladelse
fra naturbeskyttelsesloven – en tilladelse
der ikke gives og i øvrigt vil det medvirke til en forringelse af vandmiljøet. I
skrivende stund mangler vi at høre fra
forvaltningen om den fremtidige ved
ligeholdelse af gadekæret.
Aarhus Vand etablerede for nogle år
siden et vandreservoir ved Hjulgårdsvej.
Fællesrådet har også for nogle år siden
foreslået at dette reservoir kunne omkranses af en sti der frit kunne bruges til
motion, og i øvrigt til rekreative formål.
Vi har talt med Aarhus Vand, flere forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune
og ikke mindst borgmester Bundsgaard.
Alle har udtrykt anerkendelse for ideen
og forslaget. Og hvad er sket – intet.
Ved Trige Centervej og ved Lergravvejs
forlængelse har museumsfolkene været
på besøg og der har været gravet lange
grøfter. Første tegn på at jordstykker
skal byggemodnes. Der blev placeret
mange pinde og stokke og alt tydede på
at der nu var en byggemodning på vej,
og der er sket intet!
For et par år siden blev vi præsenteret
for tegninger af en cykelsti fra Ølsted
til Trige. Et projekt man ”puslede” med
ved kommunen. Det vil være rigtig
fint om vi kunne få en cykelsti helt til
Lisbjerg via Ølsted så muligheden for
borgere, både i Trige og i Ølsted for at
komme nemt til Letbanen i Lisbjerg, og
så man kunne undgå cykelstien langs
Randersvej.

Vi har efterspurgt projektet ved kommunen og det er vores indtryk, at det nu
har lange udsigter. Så der er sket intet!
Nærmest som et fast punkt på dags
ordenen, vil jeg også sige lidt om
”Rema-krydset”. Vi blev tilbage i 2020
stillet i udsigt, at der nu skulle etableres
et lyskryds. Vi har ved selvsyn konstateret, at der har været personale fra et
rådgivningsfirma på stedet og målt både
højt og lavt, så vi var fortrøstningsfulde.
Jeg har ved samtale med den forrige
rådmand på området fået forsikring
om at de nu var gang i planlægningen
og projekteringen af et lyskryds – og
pengene var sat af. Da forretningsudvalget havde møde med Borgmesteren var
det ud fra en gensidig forståelse af, at
lyskrydset var på vej.
Her i foråret 2022 kan vi så konstatere,
at der fortsat ikke er foretaget så meget
som et spadestik i projektet, og ved et
møde i april med vores såkaldte kontaktperson i Miljø&Teknik er vi så blevet
klogere. Der har været tegninger på
bordet, men projektet var blevet for
stort (for mange svingbaner) så projektet både fysisk og budgetmæssigt var
vokset ud af rammen.
Forvaltningen og dets rådgivningsfirma
er nu ved at lave et mindre, men angiveligt tilstrækkeligt, projekt som så forhåbentligt kan iværksættes inden udgangen af 2022. I mellemtiden er trafikken
absolut ikke blevet mindre, og udsigten
til endnu mere trafik er på trapperne.
Men lyskrydset, der er sket intet!
I Ølsted sker der også forandringer. De
af jer der kører på Genbrugspladsen har
bemærket den nye vejføring, så noget af
den tunge trafik nu kan komme til Forbrændingen fra området syd for Ølsted
uden at benytte de små veje gennem og
til Ølsted. Senest har Borgerforeningen
tilskrevet kommunen om etablering af
et grønt område syd for Ølsted ud mod
motorvejen. Vi støtter initiativet og er
spændt på kommunens respons.

Under overskriften ”åben by” har
fællesrådet afholdt et arrangement på
Trige Søndergård hvor forskellige forretningsdrivende og foreninger m.fl. havde
mulighed for at møde borgerne. En god
eftermiddag der blev bakket godt op af
borgerne. Så mon ikke det er til gentagelse ad åre?
Forretningsudvalget har også brugt tid
og ikke mindst penge på at genføde
vores hjemmeside. Jeg kan kun opfordre
alle til at gå ind på trige.dk og se den
foryngelseskur siden har gennemgået.
Yderlige vil jeg opfordre alle medlemsforeninger til at gøre opmærksom på
jeres egne hjemmesider, så vi kan få lagt
genveje ind på trige.dk
Fællesrådet har udtrykt ønske om en
ensretning af Bjørnshøjvej, ikke mindst
for at undgå de farlige hændelser når
trafikken fra Bjørnshøjvej skal ud på
Trige Centervej. Efter drøftelse med
kommunen er der udtrykt mulighed
for en delvis ensretning så den vestlige
del af vejen gøres ensrettet og udkørsel
fra Bjørnshøjvej til Smedebroen således
bliver forbudt.
Sammen med Bakkegårdsskolen har der
senest været holdt ”syn” af skolevejen,
og herfra er der nu signaler om at en
fuldstændig ensretning af Bjørnshøjvej
vil være det mest hensigtsmæssige. Et
sådant projekt skal først gennemarbejdes i forvaltningen, der skal skrives en
byrådsindstilling med tilhørende budget,
alt noget der kan forventes gennemført i
løbet af 2023 og derefter en fysisk eksekvering. Så indtil nu er der sket intet.
Som supplement kan det nævnes at
Fællesrådet for år tilbage i forbindelse
med byggemodningen af grundstykket
fra det nedrevne Bakkegårds Møbler, i
et høringssvar tydelig tilkendegav, at en
udkørsel fra den/de grunde til Bjørnshøjvej vil være meget uhensigtsmæssig.
Netop fordi det er skolevej.
Vi kan konstatere, at der nu bygges på
de nævnte grunde og at flere (de fleste)
får udkørsel på Bjørnshøjvej! Så lydhørheden for vores høringssvar er intet.
Sidst på sommeren 2021 havde vi i Forretningsudvalget fornøjelsen af at få en
rundvisning i Trige Parken og se hvor flot
området er blevet renoveret. Herfra skal
lyde et til lykke til Trige Parken.

Rundvisningen skete sammen med personale fra kommunens forvaltning, og
herunder blev der talt om muligheden
for at udnytte det fine stisystem der er
etableret i Trige Parken til evt. at videreføre en cykelsti ud til Randersvej.

Som Forretningsudvalget p.t. er sammensat har vi ikke tid og kræfter til nye
initiativer, men holder gang i det jeg
kalder en ”løbende drift”. Jeg håber der
i aften findes de nødvendige personer til
Forretningsudvalget.

Vi må konstatere, at der heller ikke her
er sket noget fra kommunens side, og
jeg vil gerne understrege, at vi i Forretningsudvalget helst ser en cykelsti løsning helt fra Smedebroen til Randersvej.

Der var enkelte korte spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

Jordstykket øst for Randersvej og syd
for Pannerupvej er som bekendt gledet
igennem byrådet og jordejeren har
iværksat byggemodning og etableret
veje og belysning af området. Der er
virkelig sket noget. De 14 grunde der
er udlagt til parcelhuse er solgt og et
byggefirma tilbyder nu individuelle
byggeprojekter til salg. Storparcellerne
er angiveligt også solgt og det er formentlig kun et spørgsmål om kort tid før
etableringen af bygninger igangsættes.

Peter Koberg fremlagde regnskab som
udviste et lille overskud. Peter påpegede
at der udestår et stort beløb for ikke
indbetalt kontingens og opfordrede
medlemmerne til at få det bragt i orden.
Regnskabet dækker kun perioden fra
1.4 – 31.12 idet det sidste år blev ved
taget at ændre regnskabsåret.
Herefter regnskab for Treklang som også
udviste overskud. Peter efterlyser hjælp
til tegning af abonnementer til bladet.
Begge regnskaber blev enstemmigt
godkendt.
Ingen nedsatte udvalg.

Nord for Lindegaarden, ud af Randersvej
(lokalplan 1132) er der også et jordstykke hvor det kan forventes at der snart
sker noget. I forbindelse med denne
lokalplan har lodsejeren påtaget sig at
etablere udkørsel til Randersvej og etablering af et helleanlæg!

Godkendelse af protokollat vedrørende
Treklang. I forbindelse med bankskifte
var der uklarhed om, hvem der tegnede
Treklang, det er nu bragt på plads og
tilføjes vedtægterne.

Som nævnt havde Forretningsudvalget
lejlighed til at mødes med borgmester
Jakob Bundsgaard i oktober 2021. Kort
fortalt blev det til en del snak men det
reelle udbytte kan vist kun betegnes
som magert.

Genvalg til Peter Koberg og Karen Viuf
og nyvalgt til forretningsudvalget er
Mads Christian Søgaard Wendelboe alle
valgt for 2 år.
Valg af 2 suppleanter: Louise Krarup
og Jørgen Johnsen, valgt for 2 år.
Valg af revisor, genvalg til John Svendsen.

Den såkaldte ”helhedsplan for Trige
parken er udløbet pr. 1. april. De mange
gode initiativer der er i bebyggelsen
forsøges opretholdt i den udstrækning
som boligforenings afdelingerne har
økonomi til det.
Som I formentlig kan høre, har vi haft
gang i meget, men resultaterne ikke
stået mål med indsatsen. Jeg har før talt
varmt om det ”lange seje træk”, men
jeg må nok erkende, at jeg personligt
føler, at der godt nok er langt mellem
det positive udbytte. Uden det skal lyde
for flødeagtigt, skal jeg dog understrege
at disse aftener, hvor vi kan mødes med
repræsentanterne fra vores medlemsforeninger altid er en god oplevelse. Tak
for det.

GF Bærmosehøjen arbejder med projekt
legeplads, men det viser sig, at det er ret
svært at komme i gang med. Det er et
velkendt problem, forretningsudvalget
har samme udfordring mht. vandreservoir for enden af Hjulgårdsvej. Der er
noget at arbejde videre med oveni alt
det andet vi slås med.
Jørgen Johnsen fortalte om arbejdet i
Ølsted Borgerforening, de har gang i
flere ting bl.a. et forslag om etablering
af et grønt område syd for byen og
vejføringer i og omkring Ølsted.
Efter en snak om orienteringerne takkede ordstyreren for god ro og orden og
der blev budt på sandwich og kringle
med øl/vand/kaffe.
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Spejdernes lejr 2022
KFUM spejderne fra Spørring-Trige har deltaget i landslejr på Hedeland ved Roskilde sammen med 32.000 andre spejdere fra hele verden – det har været en kæmpe oplevelse.

Det var dejligt at komme hjem
Dyrlæge Hanne Hallsson smiler, mens hun siger det.
Treklang kigger ind på klinikken på
Knoldevej i udkanten af Ølsted, og
kommer ind midt i en meget travl eftermiddag med både operation og vaccinationer. Da der falder lidt ro over feltet,
sætter vi os med en kop kaffe for at tale
lidt om „butikken”.
I 2015 flytter Hanne sin klinik fra
privaten til en konsultation på Smedevænget i Trige på det lille butikstorv. Det
går rigtig godt med forretningen, men
helbredet begynder at svigte, og i 2019
sælger Hanne Hallsson på grund af
sclerose. Hun fortsætter med at arbejde
på klinikken, men må erkende at det
ikke er sjovt at være indianer, når man
har været vant til at være høvding, så
efter kort tid søger hun andre græs
gange som ansat dyrlæge i Sorring.

Fra vores gruppe var vi 7 spejdere og 2
ledere, der deltog i landslejren. For at
kunne bygge en større lejrplads havde vi
slået os sammen med KFUM spejderne
fra Åbyhøj-gruppen. Det betød at vi var
i alt 25 spejdere og 7 ledere, så vi kunne
bygge en god lejr. Vi havde et godt
samarbejde og havde det rigtig sjovt
sammen. Vi har også aftalt at mødes
igen efter sommerferien.
Dagbog fra lejren:
Dag 1: Lørdag d. 23. juli tog vi afsted
fra Søndergården i Trige. Vi skulle mødes
med en masse andre spejdere i Gellerup
og blev kørt i busser til lejren ved Hedeland, Roskilde.
Dag 2: Vi fik bygget vores lejr op med
spisebord mm. Om aftenen var vi til
lejrbål, hvor der var et show og konfetti.
De havde meget plat humor, men det
var stadig ret sjovt. Vores favoritter af
alle skuespillerne var Teknik Torben, han
var meget sjov.
Dag 3: Vi gik fra vores camp over til
nogle spejder aktiviteter. Vores spejdergruppe blev delt op, så vi blev blandet
med en masse fra andre grupper. Opgaven var at vi skulle bage samosaer, så vi
kunne lære at samarbejde med folk fra
andre grupper og lande. Vi lærte at samarbejde selv om vi ikke kendte hinanden,
hvilket var fedt.
10
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Dag 4: Vi var ved ”Future town”. Dette
er et sted, hvor man kan sidde op spille
kort eller andre spil med sine venner.
Der var mange fede drop in aktiviteter
som hvor man bage ting eller sy en trøje.
Efter det gik vi til gudstjeneste, hvor de
snakkede om hvordan biblen og videnskaben ikke er så lang væk fra hinanden,
som vi tror.
Dag 5: Vi gik hen til en grusgrav, hvor
der var musik og drop in aktiviteter. Der
var en sanger der sagde han var ”en
wannabe rockstar”. Der var omkring 12
forskellige drop in aktiviteter man bare
kunne gå op til og stå i kø. Man kunne
skyde med nogle seje kanoner med
hjælp fra et stykke træ, en sodavandsflaske og en pumpe.
Dag 6: Vi gik hen til grusgraven igen.
Det også drop in aktiviteter, men denne
gang var de anderledes end dagen før.
Der var VR, hvor man skulle føre et medlem af sin patrulje igennem en labyrint
via facetime. Der var også sådan, at man
kunne lave sit eget sne af kartoffelmel
og balsam. Der var mange sjove og
spændende aktiviteter.
Dag 7: Vi tog en tur til Roskilde. Der var
der aktiviteter som at spille stikbold med
bue og pil, hvor der selvfølgelig var runde og bløde pile spidser så ingen kom til
skade, og hjelme til de mindre. Det var

sjovt at prøve at undgå at blive skudt
og samtidigt at skyde de andre. Der var
også kanoner, hvor kan skulle lægge en
kugle i, pumpe luft i så der kom et tryk
og så skyde mod små flade trætårne. Da
vi kom hjem til lejren, var der nogle søde
forældre, der havde lavet aftensmaden
klar til os.
Dag 8: Vi begyndte at pakke lejren ned
og få ryddet pænt op på vores lejrplads. Om aftenen var vi til koncert med
Luftens Helte. De spillede mange Disney
sange. Det var sjovt at se fællesskabet
omkring alle sangene. Sangene var på
dansk, men de udenlandske deltagere
kunne bare synge med på deres eget
sprog.
Dag 9: Hjemrejsedag. Efter et par times
forsinkelse kom vi med bussen hjem
mod Århus.
På grund af vores sponsorat fra OK
benzin har vi fået et godt tilskud til turen
og har haft mulighed for at købe lidt
nyt udstyr til spejdergruppen, hvilket var
en stor hjælp. Alt i alt har turen været
en fantastisk oplevelse. Lejren har været
mega fed og vi har alle fået en masse
nye venner. Vi kan kun anbefale alle at
prøve det.

Det trækker dog med at få sit eget igen,
så i februar 2020 åbner Hanne dyreklinik
i Råsted nordvest for Randers. Efter
diverse bureaukratiske begyndervan
skeligheder kommer der godt gang i kli-

nikken, og Hanne var meget glad for at
være der – søde dyr og søde dyreejere.
„Men selvom det var et dejligt sted, må
jeg erkende, at jeg ikke er 25 længere,
og helbredet driller også lidt en gang
imellem”, siger Hanne Hallsson. Derfor
besluttede hun sig for at flytte „hjem”.
Så i april 2022 åbnede hun dyreklinik i
et specielt indrettet hus bag privaten på
Knoldevej 1 i Ølsted. „Det sparer mig
mig for meget køretid morgen og aften,
og med dagens benzinpriser er det også
rart, ikke at skulle køre godt 80 kilometer hver dag”, fortæller Hanne.
Heldigvis er flere kunder flyttet med
fra Råsted, og kunder fra lokalområdet
har også fundet Hannes klinik for både
medicinsk og kirurgisk behandling. „Jeg
har det rart her i Ølsted, og føler mig
rigtig godt hjemme. Her er travlt hver
dag, så kede mig har jeg ikke tid til”,
smiler Hanne. På falderebet siger hun
dog, at hun håber det bliver muligt at
få en fire-dages uge en gang, men indtil
videre er der åbent alle hverdage.

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.
• 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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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
Nye kræfter til Folkehuset Bjørnshøj

GØR NOGET GODT
FOR DIN KROP

Stolegymnastik
– Ud af røret
Kurset er under FO og det
foregår på Bjørnshøj hver
mandag kl 12.30.
Kom og vær med!

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.

Jeg var med til årsmødet I Folkehuset
Bjørnshøj, hvor lokalrådet søgte nye
medlemmer. Jeg tænkte, at nogen må
gøre noget, så nu har jeg valgt at prøve
kræfter med det for at se, om det er
noget for mig.

Jeg er 69 år og har boet i Trige siden
1980. Gift med Ingelise og har 2 børn
og 4 børnebørn.
Har arbejdet indenfor sundheds IT.
Har været involveret i ST 70 og også
skolebestyrelse på Bakkegårdsskolen.

Jeg er 68 år gammel og har boet i Trige
siden 1974 med min kone Jytte Grøndal
Christensen.

Er meget interesseret i alle ting der rører
sig i Trige.

Håber at blive taget godt imod.

Frank Knudsen

Bent Christensen

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

Charlotte

51 71 54 67 08.00 – 14.00

Bjørnshøj – Pedellen

Daniel

23 38 14 09

Næstformand

Bent Christensen

40 68 34 78 bent2303@gmail.com

Menigt medlem

Frank Knudsen

21 47 29 52 frankknudsen52@yahoo.dk

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@123mail.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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Den boligsociale indsats
I TRIGEPARKEN
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

Tale til Skt. Hans Aften i Trige
Endelig, efter et par års pause, kunne vi igen fejre Sankt Hans i Oasen i Trigeparken.Vejret var fantastisk, og der mødte
mange mennesker op omkring beboerhuset.Der blev solgt både drikkevarer, pøler, kage og is, og alt blev revet væk, tak
for det.Sognepræst Henrik Dahlin var inviteret til at holde årets båltale. Desværre var der tekniske problemer med lyden,
men hovedbudskaberne kom ud til folk. Talen i sin helhed kan desuden læses her.Efter båltalen førte Henrik Dahlin an på
Midsommervisen, efter den traditionelle melodi.Tusind tak til alle jer der deltog.
Allerførst vil jeg gerne takke for indbydelsen til at komme her i aften og tale
for jer i anledning af Skt. Hans. Det har
jeg glædet mig meget til.
Sankthansaften er jo en gammel
hedensk – dvs. folkelig festligholdelse af
naturens, af sommerens varme kraft, af
fællesskabets kraft overfor det mørke,
som vil tage til i de kommende mange
måneder. Dagen er en folkelig bøn om,
at vores hjerter - billedliggjort af blussene fra flere hundrede bål på Danmarks
marker og strande – aldrig må blive tvivlende kolde, som vi synger det i Holger
Drachmanns midsommervise.
Og selvom kirken har prøvet at gøre dagen gældende som en kristen helligdag,
er det vist aldrig rigtig slået igennem,
at det i dag er Johannes Døbers fødselsdag. Nej, op gennem historien har
dagen snarere stået på festlighed fremfor
andægtighed – og dét i sådan grad, at
en præst i 1600-tallet fnysende konstaterede, at dagen i dag mere handlede
om og jeg citerer: ”dans og nattedrik,
gadelams krans, ild at optænde, at huje,
skrige og drikke den hele nat over.”
Heldigvis har kirken ændret indstilling
siden da, og derfor kan jeg også stå her
i dag uden forbehold og uden at biskoppen ånder mig i nakken, selvom jeg er
helt klar over, at det ikke er med tanke på
noget særligt kristent, vi forsamles.
På Sankthansaften sender vi rigtig nok
bønner til vejrs, men ikke på nogen religioners alter og ikke til nogen Gud uden14
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for og oppe over os selv. Sankthansaften
er på mærkelig måde det højstemte
udtryk for den nationaldag, Danmark
aldrig har fået, og som vi derfor –
pudsigt nok – har i hvert fald hele tre af,
men tre dage som altså ikke hver især er
nogen rigtig nationaldag.
Jeg tænker på Grundlovsdag, Valde
marsdag d. 15. juni og så sidst på i dag,
Sankthansaftensdag.
Alle er de dage, som fejrer og indrammer, hvad fortællingen om Danmark er.
Der er fejringen af vores lov, selve den
ramme, som definerer, hvordan vi opfører
os med hinanden. Der fejringen af myten
om vores flag, som faldt ned fra himlen
i Estland i 1219 – det mærke, som man
kan kende os på til hver en tid og alle
steder. Og så er der Sankthansaften, der
ligesom Pinsedag i kirken, er en hyldest,
med ild som det centrale udtryk, til den
ånd og det fællesskab vi vil være med
og for hinanden. Ærgerligt er det, at vi
ikke har fundet en dag eller måde herhjemme, hvor de tre nationale junidage
kan mødes i et og samme udtryk.
I dag gælder det altså ilden som et symbol på hjerternes varme fællesskab om
Danmark i sommerens sol. Det er Danmarks ånd, vi fejrer, midt i den tid, hvor
vores land tager sig allerbedst ud, og
hvor mørket er allerlængst fra vores sind.
Men selv når mørket er længst borte,
ved vi på Sankthansaften at sende det
en trodsig tanke. Vi beder om at trolde,
tudser, hekse, troldkarle – med andre
ord – ulykker af enhver art, må holdes

bort af det lys og den kraft, som findes
i Danmarks vilje til sammenhold og fællesskab og som stråler ud af bålene, vi
alle fikseres imod.
Nogle har villet gøre gældende, at det
er umoderne med en heks – og at det
hylder en fjern middelalders skrækkelige
syn på kvinder, der levede på kanten af
samfundet. Til dem vil jeg sige, at det,
der er virkeligt gammeldags, er at tænke
og tro, at heksen på bålene i dag har
noget som helst med kvinder at gøre. For
mig er det ligegyldigt om det er en heks,
en trold eller et andet mystisk væsen.
Ideen er jo ikke, hvem de er, men hvad
de repræsenterer – det onde, mørket og
tilværelsens ustyrlige kræfter.

I år er der særlig grund til at tænke på,
om vi også er beredte, og om vores
kærlighed til vores fællesskab er stærkt
nok til at ville forsvaret for det. For
verden er blevet farlig – nej, den er blevet
farligere endnu. For første gang i 30 år
skal vi ikke se til fjerne kontinenter for at
se krigens grumme ansigt stikke frem.
Og denne gang er det tilmed af en hel
anden, og uforudsigelig kaliber, hvis lige
vi nok skal tilbage til 1940’erne for at
finde paralleller til.
Jeg tror, at vi befinder os i vores tids
store kamp om, hvem det er, der skal
definere den herskende orden i verden,
og der kan jeg godt frygte, om vi også
ved, at den kærlighed vi elsker Danmark
med, også må være en kærlighed, som
årvågent holder øje med de brande,

som nu står i lys luge ikke langt fra vores
grænse.
Vi har så længe levet hyggeligt i landet
uden højere bjerge – hvilket Michael
Falch sikkert sang med tanke på, at I
Danmark var problemerne – ej heller
bjergene, der skulle bestiges – aldrig
særligt store. Ja, en ikke uvæsentlig
del af myten om Danmark, som jeg tror,
de fleste af os byder ind på, handler jo
netop om, at Danmark er sådan et land,
som engang var i krig og som kloge af
skade i stedet besluttede at dyrke det,
som indadtil kunne dyrkes. Danmark er
for os, hvad hobbitternes Herred var for
Tolkien – et land, hvor man hygger sig i
smug.

Ganske vist har vi de sidste par årtier
ofret liv for at forsvare vestens værdier
under fjerne himmelstrøg – men nu er
de himmelstrøg ikke så fjerne længere,
og al kamp mod dem, som presser os,
gør ondt ikke bare derude men også
herhjemme. Jeg tror ikke, det holder
op foreløbig, og hvis det alligevel stilner
af, så er jeg bange for, at det bare er et
lille pusterum, inden kanonerne igen vil
brage løs.
Lige nu tager de tapre ukrainere hele
vægten af Vestens kamp mod dem, som
af et ondt hjerte hader demokratiet. Og
selvom det slet ikke er gået nær så godt
for Rusland, som mange forestillede sig,
at det ville, før invasionen, så ligner det
nu, at det bliver en udmattelseskrig.
Hvem blinker først? Russerne og andre
diktatoriske stater har den fordel, at de
kan manipulere og true deres beslutninger frem i stor stil – befolkninger, som
også har en lang erfaring og tolerance
med, at det er deres ledere, som bestemmer, hvordan musikken den spiller –
de skal ikke forlade sig på, at nogen
bliver enige med sig selv om at være
med.
I Vesten – og det er reelt os, der afgør,
om Ukraine i sidste ende taber denne
krig – skal vi blive enige, politikerne skal
afveje folkestemningen og tænke på
næste valgdag. Demokratiets svaghed i
krisetider er – på trods af alle dets styrker – at det har en kort hukommelse.
Fortsættes næste side

Og der er brug for at minde os om, at
mørket i verden eksisterer, ja at der er
kræfter, som vil os det dårligt. På en
måde er Sankthans en sommerens påmindelse om vinteren, der kommer – den
siger, at vi skal fylde vores lagre og være
beredte. I år vil det tilmed være oplagt,
om vi fyldte lagrene med gas. Det skal vi
gøre, hvis vi elsker vores land. Og virker
det ikke, da skal vi også være beredte til
forsvar.
Vi synger det jo så klart lige om lidt: ”Vi
elsker vort land, og med sværdet i hånd,
skal hver udenvælts fjende beredte os
kende”.
Der er altså sammenhæng mellem
kærlighed til landet og viljen til at ville
forsvare og være beredt på at forsvare.
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Medmindre altså at de mennesker og dét
folk, som begår sig i demokratiet, sørger
for ikke at glemme historien og de lange
perspektiver, som løfter sig over om prisen på olie, på energi, stiger eller falder i
dag.
Her er det måske alligevel godt, at vi i
Danmark har ikke bare én, men rigtig
mange nationaldage, som alle peger på,
hvem vi var, og hvem vi forsat kan være.
Dage som minder os om, at historien
går frem og den går tilbage, men også,
at kun det folk består, som ved at være
forberedt og som har kærlighed til sit
fællesskab.
Lad da årets sankthansbål brænde ikke
blot i taknemmelighed for midsommer og
freden herhjemme, men lad dem også
brænde som vidnesbyrd om vores fælles

WWW.TRIGE.DK

trods mod alle dem, der vil true os og
dem ligner os. Det skal ikke hedde om
os, som Søren Kierkegaard sagde, at:
”Det hændte paa et Teater, at der gik Ild i
Kulisserne. Bajads kom for at underrette
Publikum derom. Man troede, det var en
Vittighed og applauderede; han gentog
det; man jublede endnu mere. Saaledes
tænker jeg, at Verden vil gaa til Grunde
under almindelig Jubel af vittige Hoveder,
der tror, at det er en Vits.”

TRIGEPARKENS AKTIVITETSUDVALG
Mail: aktivitetsudvalget.trigeparken@gmail.com

Lad sankthansflammerne være billede
på den kærlighed til hinanden og til Danmark, som, når den brænder stærkest,
også vil brænde hånden på dem, som vil
os og vores land det ondt.

BESTYRELSEN
Formand Daniel Videbæk
Ann Szczurbak
Simon Warming
Thomas Storgaard
Ibrahim Eid

Sommeren har beriget os med alt, hvad den plejer. Varme næsten ulideligt, kulde
og regn i tykke stråler. Ja alt det, der kendetegner klimaet i Danmark.
Der har været stille her i Trige, men nu begynder aktiviteter og klubber at røre
på sig. Som vanligt vil der i Treklang være indlæg for, hvad sensommeren bringer
af tilbud, så hold godt øje.
Til vores beboere her i afd. 20 kan vi minde om, at der bliver afholdt det årlige
afdelingsmøde tirsdag den 6. september kl. 19 i vores Bestyrelseslokale Trige
Parkvej 27 kld. Det vil fremgå af en Invitation i jeres postkasse, hvad der er på
dagsordenen. Der vil være en ting til maven og halsen efter mødet, og derfor skal
man tilmelde sig hos Varmemesteren, hvis man ønsker at deltage i spisning. Vi vil
glæde os til at se jer til mødet. Afdelingsbestyrelsen

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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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).

Glædelig Sankt. Hans og rigtig god
sommer. Tak!

Sommerhilsen afd 20

Sprogcafé

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

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.
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

Trige Centervej 56, 1.th
afd.19.trigeparken@gmail.com
Trige Centervej 42 st. th.
szczyrbak@live.dk
Trige Centervej 44
simonwarming@hotmail.com
Trige Centervej 76
thomasstorgaard@yahoo.dk
Trige Centervej 30		

22 29 44 81
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.

Mænds
Mødested
i Trige

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

trige.mm-aarhus.dk/

udi at tale dansk, så fortæl dem gerne
om denne mulighed, hvor de kan øve
dansk på en uformel måde.
For flere oplysninger, så kontakt Thomas
Holleufer på telefon 50331707.
På Dansk ToGos vegne, Louise

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

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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Gymnastik for børn og voksne i ST70
Alle hold starter i uge 36 fra 5/9-2022 og slutter 31/3-2023. Gymnastik for børn i gymnastiksalen på Bakkegårds
skolen, og gymnastik for voksne foregår på Trige Søndergård. Tilmelding og og yderligere oplysninger om holdene
og instruktørerne kan ses på vores hjemmeside www.st70.dk under gymnastik.

Yogainstruktør

Step Basis instruktør

Vi har tidligere haft yoga hold og vil
gerne igen have et hold op at stå. Har
det din interesse, så giv lyd. Måske
er du allerede uddannet eller har
interesse for at blive det. Ugedag og
tidspunkt er når det passer dig og de
ledige tider der måtte være.
Kontakt Dorrit Rasmussen på tlf.
28511214 eller på mail:
drtrige@hotmail.com

Måske er du allerede uddannet, eller
tænker det kunne være spændende.
ST70 betaler for uddannelse gennem
DGI. 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

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

VOKSNE HOLD
Step
Mandag 17.00-18.00
Trige Søndergård
Instruktør: Helle Arndal
600 kr.
Stram op
Mandag 18.00-19.00
Trige Søndergård
Instruktør: Helle Arndal
600 kr.
Pilates for begyndere
Tirsdag 17.30-18.30
Trige Søndergård
Instruktør: Lucy Moli
600 kr.
Pilates for begynder og Piloxing
Tirsdag 17.30-19.30
Trige Søndergård
Instruktør: Lucy Moli
1100 kr

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

Zumba og Fitness Dance
Torsdag 18.30-19.30
Trige Søndergård
Instruktør: Lucy Moli
600 kr.
Step basis
Onsdag 17.30-18.30
Trige Søndergård
Instruktør: Vicki Ellehage
600 kr.
Indoor cykling og styrke
Torsdag 17.00-18.30
Trige Søndergård
Instruktør: Lovisa Abdalbjørnsdòttir
850 kr.

BØRNE HOLD
Forældre/barn gymnastik
2-4 år/årgang 2018-2020
Tirsdag 16.15-17.15
Gymnastiksalen Bakkegårdsskolen
Instruktør: Julie Holze Villefrance og
Christina Elisiussen
550 kr.
Gymnastik. Årgang 2016-2017
Tirsdag 17.30-18.30
Gymnastiksalen Bakkegårdsskolen
Instruktører: Christina Elisiussen og
Camilla jacobsen
550 kr.
Gymnastik spring og leg.
Årgang 1-2 klasse
Torsdag 16.30-17.30
Gymnastiksalen Bakkegårdsskolen
Instruktører: Martin Have og
Signe Have Dinesen
550 kr.
Stikbold/redskabsbane.
Årgang 3-6 klasse
Mandag 16.30-17.45
Gymnastiksalen Bakkegårdsskolen.
Instruktør: Klaus Juhl Jensen
600 kr.

Bevægelse/afspænding
Onsdag 16.30-18.00
Tårnet Bjørnshøjcenteret
Instruktør: Dorrit Valente Beattie
850 kr.

Pilates Flow for øvet
Tirsdag 19.30-21.00
Trige Søndergård
Instruktør: Lucy Moli
850 kr.
Piloxing for alle
Tirsdag 18.30-19.30
Trige Søndergård
Instruktør: Lucy Moli
600 kr.
18
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REMA 1000 har fået ny købmand
Købmanden glæder sig til at møde kunderne og få en snak

De fleste er nok klar over, at vi har fået
ny REMA købmand i slutningen af maj.
Den 45-årige Michael Gertsen som nu
er ved roret i Trige kommer fra REMA i
Risskov, hvor han har været i fem år. Før
det har Michael været et par år i REMA
Hammel.
Michael Gertsen har været i detailbranchen hele sit voksne liv. Han er
udlært butiksslagter i det der hed Dansk
Supermarked, og har haft en købmand
i maven i mange år. Det er vigtigt for
ham at have en flot butik med de varer
kunderne efterspørger, og et personale
som er glade for at være der, for en
glad medarbejder er også en god medarbejde.
Treklang har spurgt Michael, hvorfor han
har sagt farvel til Risskov og er flyttet

til Trige. Michael Svarer: „Der er fint i
Risskov, en god butik og gode kunder,
men efter fem år syntes jeg, jeg trængte
til nye udfordringer”.
Michael fortæller, at selvom det er fra
den ene REMA til den anden, og de ikke
ligger særlig langt fra hinanden, er der
forskel på kundernes indkøbsvaner, og
han glæder sig til at optimere butikken
og tilpasse bedst muligt efter Trige
kundernes ønsker.
„Hvis du har ønsker, klager eller andet,
så tag fat i mig, så vi kan prøve at opfylde ønskerne og løse problemerne”, siger
Michael Gertsen.
Fritiden foregår mest i familien skød i
Brabrand, hvor han hygger med kone og
to børn.

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 19.00
Kontakt Frank for mere info:
2147 3122
https://leif268.wixsite.com/trigebillard
Trige Centervej 64, kld.
20
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Din lokale murer
Alt murerarbejde udføres.
Få et uforpligtende tilbud.

Mr. Cut
Frisør

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
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

Solgt

Solgt

Holmkærvej 110, 8380 Trige

Købsaftale underskrevet

Bærmosehøjen 8, 8380 Trige

Købsaftale underskrevet

Pannerupvej 2A, 3., 8380 Trige

Gartnerparken 8, Trige

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

Pannerupvej 2A, 4., 8380 Trige

Salget i Trige går
fortsat forrygende!
Det gode sommersalg fortsætter ...
Måske har vi allerede en ventende køber til din bolig! Lad din
lokale danbolig butik give dig en gratis og uforpligtende
salgsvurdering. Vi står altid klar til at hjælpe dig/jer godt
videre.
Ring til danbolig på 86 24 51 00 eller besøg os på danbolig.dk

Nicoline Schmelling
Indehaver - Ejendomsmægler, MDE
danbolig Tilst, Sabro & Trige

Tilst Skolevej 23 · 8381 Tilst
Tlf. 86 24 51 00 · CVR 32450717
danbolig.dk · tilst@danbolig.dk
danbolig Tilst, Sabro & Trige
danbolig Tilst, Sabro & Trige
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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
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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

Råsted Dyreklinik
ved dyrlæge
i Trige Hanne Hallsson
medicinsk/kirurgisk dyreklinik

konsultation/operation m.m. efter aftale
Åben 8.15 - 17.00 alle hverdage
Passer egne vagter ring 30 74 70 28
Knoldevej 1
8380 Trige

Anlæg og vedligehold af grønne arealer siden 1998

Bankospil
i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19.00.

Tlf. 30 74 70 28
24 61 97 66

Dato

Tid

Aktivitet

Sted

29.-31.08.

11.30-12.30

Billetsalg til Høstfest

Café Bjørnshøj

31.08.

19.00

Bankospil

Trige forsamlingshus (derefter hver onsdag)

01.09. 	

14-16

Mødestedet

Beboerhuset Oasen

04.09.

14.00

Søndagskaffe

Café Bjørnshøj

08.09.

17-19

Café Spisestuen

Beboerhuset Oasen

13.09.

17.00

Suppeaften

Café Bjørnshøj

15.09.

14-16

Mødestedet

Beboerhuset Oasen

18.09.

14.00

Søndagskaffe

Café Bjørnshøj

20.09.

14.00

Banko

Café Bjørnshøj

22.09.

17-19

Café Spisestuen 	

Beboerhuset Oasen

23.09.

12.30

Høstfest

Tårnet Bjørnshøj

26.09.

19.00  	

Præmiewhist  	

Trige forsamlingshus

26.09.

10.00-14.00

Tøjsalg

Café Bjørnshøj

29.09.

14-16

Mødestedet 	

Beboerhuset Oasen

02.10.

14.00

Søndagskaffe

Café Bjørnshøj

06.10.

17-19

Café Spisestuen

Beboerhuset Oasen

10.10.

19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

11.10.

17.00

Suppeaften

Café Bjørnshøj

11.10.

17.00

Tøjsalg

Tårnet Bjørnshøj

24.10.

19.00

Præmiewhist

Trige forsamlingshus

27.11.

Tidspunkt følger

Julemarked

Trige forsamlingshus (se annonce i næste Treklang)

 	

Trige FEST-I-HAL
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
26

TREKLANG · August · 2022, nummer 122

50
1970 ~
2 0 20

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

HUSK
FEST-I-HAL
LØRDAG
DEN 8.10.

Vores lokale sportsforening ST 70 kunne i 2020 fejre 50 års
jubilæum den 8. oktober holder vi fest! Kom og vær med!
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.
www.billetsalg.dk

KUN FÅ BILLETTER TILBAGE!

Bamse Madsen Band
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