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Annoncér i Treklang!
Musikalsk underholdning til bl.a.:
private fester
firma fester
sports fester
modeshows
kro og halbal
Udover musik kan vi også tilbyde:
Elvis show
Vikingerne show
Foredrag
Vi kan bookes solo, duo og trio
Kontakt venligst

v/Peter Gudmunsen
tlf. 77 33 92 74
lokal 806685
mail: one4one@bolignet-aarhus.dk

Køb en annonce i Treklang,
støt et godt, lokalt initiativ
og nå ud til 1800 husstande
i lokalområdet.

Annoncepriser
1 side
1.000 kr.
fi side
600 kr.
⁄ side
350 kr.
1/8 side
200 kr.
farvede annoncer + 50%
alle priser excl. moms
Kontakt annonceansvarlig
Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

så er underholdningen hjemme!

SPØRRING AUTO SERVICE
v/ Frank Lovring
Randersvej 584, Spørring
8380 Trige, tlf.: 86 98 91 47

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S
Kurt Lind Sørensen HD
Linda Lauritsen
Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup
E-mail: lind-lauritsen@mail.dk
Telefon 8691 1711

Tilsluttet
centralforeningen af
autoreparatører
i Danmark

Bliv synlig i lokalområdet
- bidrag til Treklang
Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.
Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.
En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.
Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen,
tlf. 86 23 17 95, eller e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Registrerede
Revisorer
FRR

Trige
Ølsted
Spørring

Så er det atter tid til de
indendørs aktiviteter

Så blev det vinter og vi er igen igang med de inden- bladet. Så ud af busken og kontakt bladets redaktion.
dørsaktiviteter.
Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til
Som du kan læse i Fællesrådets sider er der nu bevil- bladet, for nr. 10 er det den 3. januar 2004.
get penge til byfornyelsen nu og planerne om et nyt Nr. 10 udkommer i uge 5, slutningen af januar.
byområde i Lisbjerg-Ølsted har været fremlagt.
Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din
Efter
en
periode
med
renovering
af postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette
Bakkegårdshallen og deraf følgende aflysning af Christiansen på tlf. 89358000 mellem
7 og 13 eller undertegnede.
sportsaktiviteterne er hallen nu igen klar til brug.
Badminton og fodbold har igen indtaget faciliteterGod fornøjelse med
ne.
læsningen!
Læs også om repotage fra besøg på Friland, om den
Glædeig jul ønskes læsere
og annoncører af redaktionen
Aage Birkkjær Lauritsen

nye Miljøhøjskole, Breakdance i Trige samt en
masse andre spændende aktiviteter i området.
Vi kan stadig bruge nye annoncører og tekstbidrag til

Treklang
nr. 10 · december 2003 · årgang 2
Redaktion:

Forsidefoto: Glimt fra Spørring
(Carl-Erich Hansen)

Web:
www.aarhus.dk/trige

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj
Nielsen, Lise Reinholdt og Henny Hansen.

Tryk og layout: Vitten Bogtryk A/S

Tekst til Treklang, kontakt:

Oplag: 1.800

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95
e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:
Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99
e-mail: atten@hansen.tdcadsl.dk

Annonceansvarlig:
Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Treklang udgives af Fællesrådet for TrigeØlsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området.
Næste nummer af Treklang udkommer i uge 5,
2004. Deadline for tekst og annoncer 3. januar
2004.
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NCC Danmark A/S · Asfalt
Vestermøllevej 11
8380 Trige

Telefon 86 23 23 23
Telefax 86 23 14 76

• Asfaltbelægninger
• Overfladebehandling
• Båndforsegling
• Kørebaneafmærkninger

•
•
•
•

Bærelag og slidlag
Slurry seal
Reparationer
Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje
Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner Industrigulve

Intet arbejde er for stort
- og intet er for småt!

Gratis udlån af
FYRINGSOLIETRAILER
Vi forhandler HUNDEFODER fra

KROMIX / BEST CHOISE
1/1 palle BIOBRÆNDSEL
leveret direkte på adressen.
DK-Benzin og Nærkøb
v/Bjarne Pedersen
Randersvej 346, Lisbjerg
8200 Århus N
Tlf. 86 23 10 39
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Nyt fra Fællesrådet:
Trige - Ølsted
Fællesråd

Byfornyelsesprojektet er nu
godkendt i byrådet!

Byfornyelsesprojektet
Onsdag den 22. oktober 2003 blev vores projekt om
Byfornyelse i Trige godkendt i Århus Byråd. Så
langt så godt.
Nu kommer det rigtig store arbejde, nemlig den
endelige planlægning af, hvordan de forskellige
opgaver skal løses. Vi håber selvfølgelig på, at
byens borgere vil slutte op om arbejdet i de arbejdsgrupper, der vil blive oprettet.
Tidsrammen er ikke endelig fastlagt endnu, men vi
håber på, at vi hen over vinteren kan få brikkerne til
at falde på plads, så vi i løbet af 2004 kan se resultat af vort arbejde.

Stiforbindelse til Randersvej
Der har været afholdt møde med de implicerede
parter. Her blev det klart, at det er juraen der bremser det forslag vi gerne så realiseret. Når der etableres en offentlig sti, er der visse sikkerhedsmæssige
krav der skal opfyldes, og det vil være for omfattende at efterkomme disse krav. Vi blev imidlertid
enige om en alternativ linieføring, og Vejkontoret
undersøger nu, om den kan realiseres. Under alle
omstændigheder skal vi nok ikke forvente, at vi får
en sti før til næste år.

har haft mulighed for at danne sig et indtryk af,
hvad vi kan forvente af fremtiden.
I skrivende stund må vi konstatere, at mødet i følgegruppen den 30.oktober blev aflyst. Vi ved ikke,
om mødet 4. december skal afholdes. I projektgruppen er der heller ikke indkaldt til nyt møde, så det
kunne se ud til, at sagen ligger underdrejet for tiden.
Der er afholdt borgermøde i Lisbjerg, foruden ca.
35 Lisbjergborgere deltog også en del borgere fra
Trige.
Hvad der kom ud af mødet er vanskelig at tolke, der
var ikke den store interesse for at komme med forslag om, hvad borgerne i Lisbjerg ønsker sig i fremtiden, kun at de så brændende ønsker, at deres nye
skole må blive fremrykket fra 2010.
Selvom skolerådmand Torben Brandi og Poul B.
Skov på et møde havde lovet at kigge velvilligt på
sagen, ser det ikke ud til, at der ændres på tidsrammen. Dog kunne det læses i Århus Stiftstidende, at
man i 2004 vil udpege skolens placering, og at der
muligvis tidligere end 2010 kan anlægges sportsanlæg.
Henny Hansen

Nyt byområde i Lisbjerg-Ølsted
I sidste udgave af Treklang omtaltes ovennævnte
projekt. Udstillingen af de præmierede og indkøbte
forslag har nu været udstillet i Sognegården i
Ølsted, og på Kombibiblioteket i Trige, og borgerne

Formand:
Tage Møller
Hvidbjergvej 3
tlf.: 8623 2870

Kasserer & Sekretær:
Henny Hansen
Bjørnshøjvej 18
tlf.: 8623 1299

Udvalgsmedlem:
Jørgen S. Larsen
Trige Centervej 38 st.tv.
tlf.: 8623 1550

Udvalgsmedlem:
Bodil Frederiksen
Trige Centervej 44
tlf.: 8623 0858

Udvalgsmedlem:
Peer F. Pedersen
Hjulby Hegn 96
tlf.: 8698 9074<Ingen>
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Hold da helt fest i

Trige
Forsamlingshus!
Trige og omegns samlingssted
siden 1904.
Stor sal med service til 100
mennesker.
Få yderligere
oplysninger
eller lej salen på
tlf. 86 23 13 32,
bedst kl. 16-19.

Vi har
professionelle
produkter til
gør-det-selv
maling
Malermester
Paul Isvik

www.flugger.dk

0156R02

Smedebroen 2, 8380 Trige.
Tlf. 86 23 14 35.
Åben 13-17.30, fredag 13-18,
lørdag 9-12.

Parallelvej 57
8380 Trige
Tlf. 86 23 16 22

FØRST MED DET SIDSTE
- moderne klippe-teknik
til herrer og damer.
LUKKET
MANDAG!

FRISØRHUSET
v/Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 77
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Oprettelse af naturpatruljer
Århus Kommunes Naturforvaltning har henvendt
sig til Trige Ølsted Fæ11esråd med ønsket om
oprettelse af Naturpatru1jer i vort område med
opstart evt. efterår 2004.
I den anledning søger Fællesrådet interesserede personer. Deriblandt en leder til Naturpatru1jer.
Vi håber og imødeser gerne, at Skolen og Spejderne
vil være interesserede i deltagelse i Naturpatru1jer.
Naturpatruljerne er et samarbejde mellem
Fællesråd og Århus Kommune om at undersøge den
lokale natur.

Se venligst Naturpatru1jers hjemmeside:
www.aarhus.dk/kommune/naturpatruljer
Alle interesserede bedes venligst henvende sig til
undertegnede på telefon 86 23 06 82.
med venlig hilsen
Trige Ølsted Fæ11esråd
Kaj Nielsen
Trige Parkvej 13 st.th.
8380 Trige

Nye traktorer til “Legestuen i Oasen”
Fællesrådet har siden sidst bevilliget penge til nye
traktorer til Legestuen i Oasen, og det vakte glæde
blandt de små brugere.
Legestuen er åben:
hver tirsdag kl. 10 - 12
for alle børn og voksne bosat i Trige og omegn.

Vi hygger os med børnene og med hinanden, og det
koster 10 kr pr. gang at deltage.
Læs mere på side 28 om legestuen og de andre
aktiviteter for børn og forældre, der foregår i
Trigeparkens beboerhus Oasen,
Trige Centervej 26 A.

Lystrup - Århus
Rute 744

Spørring - Århus
Rute 743
Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS
Spørring · Tlf. 86 98 90 17
Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00
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Spændende tur til “Friland”
visning på hele området, hvor det vrimler med
usædvanlige konstruktioner og byggematerialer
som blåmuslinger, halm, soltørrede lersten og genbrugsmaterialer af enhver art. Det var sjovt at se
DR-huset i virkeligheden, nu da det har været vist i
så mange TV-udsendelser.

DR-huset
Søndag den 5. oktober var Treklangs læsere inviteret på efterårstur til "Friland" og 25 havde fulgt
opfordringen.
Det var et vidunderligt solskinsvejr, og Karen og
Kirsten tog imod og gav en udførlig introduktion til
det spændende projekt, hvor 14 familier er ved at
bygge økologiske huse. Bagefter fik vi en fin rundFriland har i sommer været vært for et internationalt
seminar/ arbejdslejr for arkitektstuderende fra hele
verden. Det har resulteret i opførelsen af en spændende udstillingsbygning, der lige nu viser en
udstilling om Friland.
Vi sluttede med kaffe og en god diskussion i DRhuset og tog hjem efter et meget spændende og
udbytterigt besøg hos nybyggerne på Djursland.
Hvis nogen ikke nåede med på turen kan vi oplyse,
at Friland til foråret genoptager deres guidede rundvisninger søndag eftermiddag.

Alt indenfor: • Snedker• Tømrer• og glasarbejde
P.N. Snedker- og Tømrerforretning
Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26
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Højskoleånd og spændende
oplæg i Trige
Alle taler om miljøet, vil du tale med? Sådan står der på plakaten for et nyt spændende initiativ fra Den Grønne Forening i Trige-Ølsted Miljøhøjskolen i Trige.
Under mottoet "fra fordomme til forståelse" er der
planlagt 5 aftener fra oktober til april.
Første foredragsaften tirsdag
den 21. oktober var emnet
“Trafik og bæredygtig by”, og
der var indbudt særdeles kompetente foredragsholdere. For
det overordnede perspektiv
stod Professor ved Aalborg
Universitet, Petter Næss,
medens det lokale islæt blev varetaget af
Byrådsmedlem Keld Hvalsø Nedergaard,
Enhedslisten. Det blev en fantastisk god aften helt i
højskoleånden:
Først foredrag ved Petter
Næss, herefter fælles spisning
og snak, siden oplæg af Keld
Hvalsø og afsluttende kaffe,
kage og samtale om aftenens
emne.
Næste gang vil vi også tage
Højskolesangbogen i brug.

Det var nogle utroligt interessante oplæg, både
Petter Næss', som tog udgangspunkt i den nyeste
viden indenfor by- og trafikplanlægning, samt egen
forskning - og Keld Hvalsøs, som gav anledning til
megen samtale om den lokale situation, lokalt og i
Århus. Det hele foregik i en intens og rar atmosfære, og jeg er sikker på, at vi alle syntes, at det var
alle tiders at være på højskole (igen).

Foråret byder på endnu 3 Miljøhøjskoleaftener.
Først handler det om "Hormonforstyrrende stoffer i min hverdag?" den aften bliver en tirsdag i februar enten den 2. den 17. eller den 24. februar 2004.
Foredragsholder er Christian Ege, der fortæller om:
“Det økologiske, - hvad betyder det i min hverdag?”
I skrivende stund mangler vi tilsagn fra en repræsentant for industrien eller miljøstyrelsen.
Vil man vide mere er der udgivet 2 foldere om
emnet - de kan hentes på biblioteket.
Tilmelding senest 26. januar 2004.
Vi glæder os og håber at se nye ansigter.
Prisen er 25 kr., samt 25 kr. for mad, kaffe og kage.
Tilmelding til Den Grønne Guide, Marianne Vasard
Nielsen, på tlf. 86 25 77 49 eller
22 19 54 20.
Grønne hilsner fra
Carsten Sandberg
formand for
Den Grønne Forening i Trige-Ølsted

Den grønne guide:
Marianne Vasard Nielsen
Grøn Guide Vest
Kontor: Louisevej 40
8220 Brabrand
Eller: Smedebroen 21.
8380 Trige
tlf. 86 25 77 49
eller mobil: 22 19 54 20

Den anden højskoleaften var den 18. november.
Emnet var: “Genmodificerede fødevarer” med
Katrine Hauge Madsen fra Landbohøjskolen og
Dan Belusa fra Greenpeace.
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BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70
Hovedbestyrelsen
Aage Birkkjær Lauritsen
Bjarne Pedersen
Mikkel Damsgaard

86 231795
86 232442
86 989994

Vestermøllevej 236, 8380 Trige
Erbækvej 2, 8380 Trige
Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige

Fodbold
Tommy Sørensen, formand
Erik Kjærgaard
bnaa0004883@bolignet-aarhus.dk
Ole Rasmussen, sekretær
Per Bødskov
Hanne Edeling, damer og piger

86 230501
86 167774

Lergravvænget 14, 8380 Trige
Paludan Müllersvej 45, 1 tv.,8210 Århus V

86 231682
86 230084
86 232626

Vestermøllevej 280, 8380 Trige
Hornsbjergvej 1, Ølsted, 8380 Trige
Bærmosevej 1, 8380 Trige

Håndbold
Kasper Bundgaard,formand
Vibeke Rasmussen, turn. leder
Allan Mikkelsen
Solveig Skjærlund
John Nielsen
Susanne Ladefoged
Tom Ludvigsen

22 502351
86 989185
22 117990
86 230746
86 230509
86 989281
86 989220

Trige Møllevej 72, 8380 Trige
Østervang 11, Spørring, 8380 Trige
Østervang 1, Spørring, 8380 Trige
Trige Møllevej 56, 8380 Trige
Trige Møllevej 248, 8380 Trige
Østervang 20, Spørring, 8380 Trige
Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige

Badminton
Karen Pedersen, formand
Inge Pedersen
Lars Vestergaard
Peder Thorbard
Tine Biering

86 230235
86 989189
86 230874
86 230221
86 230392

Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. kp@proinfo.dk
Sognevejen 5, 8380 Trige
Lergravvej 15, 8380 Trige
Lergravvænget 8, 8380 Trige
thorbard@mail.tdcadsl.dk
Pannerupvej 12, 8380 Trige

Gymnastik
Brian Basse, formand
Anne Merete Møller
Lars Toft Jensen, sekretær
Lykke Hansen
Frank Larsen
Susanne Møller
Sanne Salomonsen

86 231524
86 230614
24 409265
20 265564
86 231423
86 230076
86 989994

Lergravvænget 28, 8380 Trige
Parallelvej 67, 8380 Trige
famladefoged1@mail.tele.dk
Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige
larstoftjensen@hotmail.com
Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten
lykke@toursport.dk
Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige
Trige Møllevej 250, 8380 Trige
Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige
sansal@mailme.dk

Bankospil
Bjarne Sørensen

86 231584

Gartnerparken 8, 8380 Trige

Fritidspedeller
Lars
26 433316
(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)
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Telefon i kontoret

86 230892

Bakkegårdsskolen
Bjørnshøjvej 1

86 934141

tls@privat.dk

owrlb@mail.tele.dk
boedskov@privat.tdcadsl.dk
edeling@image.dk

Nyt fra hovedbestyrelsen
Sidste nyt fra HB

Hallukningen

Der blev afholdt hovedbestyrelsesmøde den 23. oktober. Her lidt information fra dette.

Så er reparationen af hallen slut.
Vi har nu taget faciliteterne i brug igen, der er fuldt
program i alle afdelinger.
Det har været en hård periode med en del frustrationer.
Håndboldafdelingen klarede sig igennem ved at starte på de udendørs baner og sener i lånte haller rundt
om med hjælp fra Fritids- og kulturforvaltningen.
Badmintonafdelingen har i perioden haft tider i
Hårup Hallen.

Sponsorer
Det blev aftalt, at gøre en indsats for at få nye sponsorer til klubben. I første omgang forsøger vi at sælge
skilte i hallen.
Kender du måske firmaer der kunne tænke sig et skilt
ophængt i hallen. Så henvend dig til bestyrelsen.
Sportsfest
Der blev fastsat dato for næste års sportsfest:
28. august 2004
Halfest
Der blev fastsat dato for næste års halfest:
fredag den 12. november 2004

Tandlæge
GERTRUD WESTERGAARD
Smedebroen 12 · 8380 Trige
Tlf. 86 23 18 33

Vi håber nu at alt fungere igen!

Aage Birkkjær Lauritsen

TRIGE BODEGA
Egon Kirk Nielsen
Butikscentret
8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR
Skolestien 6 - Grundfør
Tlf. 86 98 85 55
Gartnerparken 24 - Trige

Tlf. 86 23 16 93

TRIGE GENBRUGS
Smedebroen 11A
Folkekirkens Nødhjælp
Mandag - Fredag 12 - 17
Lørdag 11 - 13
Vi modtager med tak
tøj, ting og sager.
Helst rent, helt og
i vor åbningstid.
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Få et OK Benzinkort til billig benzin
og støt ST70
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin,
samtidig støtter OK forskellige
foreninger og klubber, bl.a. ST
70.
Så kom og få et OK Benzinkort,
så giver vi et beløb til klubben,
hver gang du tanker hos os.

Trige
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Med et OK Benzinkort får du:
●
altid billig benzin
●
mere end 500 tanksteder i
Danmark
●
mulighed for at tanke i
Norge og Sverige
●
en månedlig opgørelse
●
kort til broafgift på
Storebæltsbroen og
Øresundsbroen

Gymnastik

Breakdance i ST 70
Er du en pig/dreng mellem 7 og 15 år?

Ved deltagelse på andre hold i gymnastikafdelingen PRIS: 75 KR.

Så er der breakdance i ST70 gymnastikafdelingen
Kom og være med når det går løs første gang i
gymnastiksalen BAKKEGÅRDSSKOLEN
onsdag den 12. november

Instruktør
Simon Mouritzen
&
Jan Mejlby

og derefter:
hver ONSDAG kl.16:30 til 17:30
PRIS: 150 KR.

I form til skiferien?
Så kom til SKIFORTRÆNING
Vi starter:
mandag den 24. november 2003 kl. 20.30
og slutter:
mandag den 2. februar 2004
Tid:
Mandage kl. 20.30 - 21.30
Sted:
Gymnastiksalen, Spørring Gl. Skole
Periode:
Uge 48 2003 til og med uge 6 2004
Pris:
50,- kr. (for alle 8 gange)
Betaling:
Vil du sikre dig en plads på holdet, skal betaling
ske 1. træningsaften
Instruktør:
Helle Rye Arndal. Tlf. 8623 0474

Vi satser på at gøre kroppen klar til din forestående skiferie. Dvs. forbedring af kondi og balance,
træne baller, lår, mave og ryg.
Husk - skifortræning er for alle uanset alder.
OBS! Er du i forvejen tilmeldt et gymnastikhold,
kan du deltage for i alt 100, - kr.
Mange vinterhilsner
Gymnastikafdelingen
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Generalforsamling
Gymnastikafdelingens årlige generalforsamling
afholdes:

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleant
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt.

Tirsdag den 20. januar 2004 kl. 19.00
i klublokalet, Trigehallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning til
godkendelse

Forslag til behandling på generalforsamlingen
sendes til formanden:
Brian Basse
Lergravvænget 28, 8380 Trige
senest den 13. januar 2003

Liv i landsbyen
Myten om, at et kun er i storbyerne livet leves, blev
kraftigt manet til jorden søndag den 2. november.
Der var der nemlig højt humør og livsglæde i
Bakkegårdsskolens gymnastiksal.
35 kvinder i næsten alle aldre dansede, hoppede og
steppede i tre timer.
Der blev nemlig igen holdt aerobicmaraton i Trige.
Efterhånden en tradition, der er kommet for at blive
- forhåbentlig.
Helle Rye Arndal havde inviteret tre instruktører
udefra, så programmet var meget varieret. Vi startede med aerobic og fik hurtigt sved på panden.
Pludselig var der gået en time, så vi fik en velfortjent pause med masser af frisk frugt. Herefter blev
der ikke bare stillet krav til ben og krop, men også
til hjernecellerne, idet vi dansede først salsa så funk.
Det var noget helt nyt for mange af os, og var ikke
lige så enkelt, men det var sjovt og anderledes.
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Vi sluttede af med en times step. Til orientering
foregår step på lave bænke, som man skal træde op
på, ned ad, gå rundt om og så videre - selvfølgelig i
et højt tempo og i en bestemt rækkefølge. Vi sluttede af med at lave serierne sammen to og to på en
bænk; det gjorde ikke sagen nemmere, men skægt
var det.
Herefter strakte vi godt ud og kunne gå hjem med
svedigt tøj, en rar fornemmelse i kroppen og et vældigt godt humør.
Mange tak til Helle, fordi hun igen har stået for et
godt arrangement. Det er bare så dejligt, at vi "herude på landet" har ildsjæle som Helle. Det gør bl.a.,
at vi ikke har spor brug for at tage andre steder hen
for at dyrke krævende, sjov og livsbekræftende
idræt.
Birgitte Bjerg Hansen
Ølsted

ST70 Gymnastikafdelingen
springbrættet til en god form… !
Instruktør:

Sted:
Bakkegårdsskolen
Mandag:

16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00

Mor/far og barn
Minihoppere 5-8 år
Show`n hip hop 11 -14 år
Damemotion /Afspænding

Mette
Mia / Henrik
Charlotte
Bitte

kr. 450,kr. 288,kr. 348,kr. 450,-

Tirsdag:

17.15-18.15
18.30.19.30

Krudtuglerne 3-6 år
M / K motion

Margit / Mia
Hanne / Ole

kr. 288,kr. 450,-

Onsdag:
Torsdag:

17.30-19.00
18.30-20.00

Spring 8 år - ?
Aerobic

Hans / Henrik
Helle

kr. 324,kr. 523,50

Bevægelse / afspænding

Dorrit

kr. 542,25

kr. 487,50
kr. 487,50
kr. 487,50

Bjørnshøjcentret
Onsdag:

16.30-18.00

Spørring Gl. Skole
Mandag:

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30

Damemotion/ step
Bodytoning
”I Form”

Helle
Helle
Helle

Onsdag:

17.00-18.00

Småbørnsgymn. 3-6 år

Sanne /Marianne kr. 288,-

Malou / Tina
Malou / Tina

Forsamlingshuset
Tirsdag:

18:00-19:00
19:00-20:00

Show`n hip hop 6 - 8 år
Show`n hip hop 8 - 10 år

kr. 288,kr. 288,-

Torsdag:

16.30-17.20
17.30-18.20
18.45-19.35

Børnedans 6-9 år
Michelle/ Martino
Børnedans 9-12 år/ teenagers Michelle/ Martino
Voksendans
Michelle/ Martino

kr. 288,kr. 288,kr. 288,-

Bakkegårdsskolens Idrætshal
Tirsdag
Lørdag:

19:00-20:00
8:00-10:00

Løb
Skating

Frank
Brian

kr. 100,7-14 år kr. 150,voksne kr. 250,familie kr. 500,-

Til nye og gamle løbere
Da nogle af de gamle løbere er blevet mørkerædde, løber vi nu også om søndagen kl. 12.
Vi starter som sædvanlig fra klublokalet ved hallen. Til alle de nye løbere, kontingentet er 100 kr. om
året, her er ingen mødepligt og ingen lektier. Derfor mød op og få lidt frisk luft sammen med andre
"morgenfriske".
Frank Larsen ST70
Tlf. 86231423
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Badminton

Amtsmesterskab for ungdom
I weekenden den 10. og 11. januar 2004 bliver der
afholdt amtsmesterskaber for ungdomsrækkerne og
her har vi i ST70 booket os ind begge dage.
I den forbindelse har vi behov for hjælp i køkken /
kiosk, i hallen ved dommerbordet og til at skrive
resultater på tavle. Vi kan også få behov for tællere
hvis vi får tildelt en D-række.
I øjeblikket ved vi ikke hvilke rækker vi får, men så
snart vi ved det sætter vi en seddel op i skabet i

gangen til hallen. Ligeledes sætter vi en seddel på
skabet, hvor I har mulighed for at skrive jer på.
Vil I hjælpe nogle timer med køkkentjansen så kan
I kontakte Tine Biering.
Vil I hjælpe i hallen så kan I kontakte Karen
Pedersen
Bestyrelsen

Badmintonafdelingens opgaver
som gerne skal løses af afdelingens medlemmer
- Sørge for øl og vand
- Holdleder for U11
- Holdleder for U13 (Tine Biering)
- Holdleder for U15
- Stævneleder U13
- Stævneleder amts mesterskab
- Stævneleder julematch
- Stævneleder klubmesterskab
- Kioskleder U13
- Kioskleder amts mesterskab
- Kioskleder julematch

- Kioskleder klubmesterskab
- Turneringsleder
- Afslutning ungdom (gruppe 3, ungdom)
- Festudvalgsleder
- Spørring skole - forvaltning
(Jan Frederiksen)
- Lukke hallen tirsdage kl. 22.30
- Lukke hallen torsdage kl. 22.30
- Lørdagsvagter ved turneringer i hallen
- Fredagsvagter - åbne / lukke 18-20
- Sponsorleder

Disse opgaver vil vi have hjælp til. Det behøver ikke nødvendigvis at være den der påtager
sig en af rollerne der også selv skal stå med det hele. Der kunne måske være flere der vil
deles om en opgave og det vil være helt fint.For hver af opgaver vil bestyrelsen udarbejde en
lille folder, inden næste sæson starter, som hjælp for den / de personer der vil påtage sig
opgaven.

Se på modstående side hvad opgaverne indeholder!
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Sørge for øl og vand
Hente øl og vand så der er til salg tirsdage,
torsdage og lørdage.
Kan deles så der tages en tørn månedsvis!
Holdleder
- samle hold.
- finde andre ved afbud.
- planlægge kørsel til udekampe.
- udfylde holdseddel.
Lukke hallen tirsdag / torsdag kl. 22.30
- rydde op omklædningsrum.
- rydde op hallen
.- tage net ned og sætte mål på plads.
- låse hallen af.

Kioskleder
- udarbejde vagtskema.
- foretage indkøb.
- prismærkning af salgsvarer.
- starte kiosken op.
- koordinere med stævneleder.

Fredagsvagter - åbne / lukke kl. 18 - 20
- Voksen person - mindst 25 år.
- vagtskema i skabet.
- nøgleordning.
- sørge for at net sættes op / tages ned.
- oprydning i hallen.
- låse af eller overdrage til fodbold.

Stævneleder
- lave og sende invitationer ud til klubber.
- samle tilmelding og lave stævneprogram
(Lars Christensen).
- mangfoldiggøre program og sende til klubber.
- udarbejde vagtskema for dommerbord.
- sørge for tællere - hvis nødvendig.
- bestille præmier.
- koordinere med kioskleder.

Turneringsleder (Jan Frederiksen)
- koordinere spilledatoer for turneringshold med de andre klubber.
- forberede holdsedler til hjemmekampe.
- lave turneringsprogram til deltagerne.
- koordinere flytning af spilledatoer med den anden klub.
Afslutning for ungdom
Det er en opgave som de ældste ungdomsspillere har påtaget sig i år og de får den
igen til næste år.
Lørdagsvager ved turneringer i hallen kl. 13 - 18
- vagtskema i skabet.
- nøgleordning.
- sørge for at net sættes op / tages ned.
- oprydning i hallen.
- oprydning i omklædningsrum.
- låse hallen af.

Det kan blive nødvendigt at tage
nogle af aktiviteterne af programmet. Det vil i så fald blive de aktiviteter hvor der mangler frivillige
hjælpere.
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Trige Tømrerog snedkerforretning
v. Søren Peter Krei
Bærmosehøjen 32
8380 Trige
Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

· Døre og vinduer
efter mål
· Forsikringsskader
· Glasarbejde
· I øvrigt alt
inden for faget
· Fast pris

Pap " Tegl " Skifer " Zink
Beton " Altaner " Terrasser
Tætnes totalt og varigt.

Tømrer- og snedkerarbejde udføres
GRATIS
KONSULENT
BESØG
Hornsbjergvej 3
8380 Trige
Fax 86 23 16 77
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Ring hellere straks til

Isoplasticon
86 23 16 56

Håndbold
Hallukningen

Generalforsamlingen

I skrivende stund er hallen i brug igen. Vi glæder os
over, at vi igen kan komme tilbage i faste træningsrammer og igen få noget, der ligner et klubliv til at
fungere.
Den forløbne periode har betydet dårlig forberedelse for alle spillere, og en masse ulemper for trænere og ledere, der har forsøgt at finde alternative
muligheder og flytning af hjemmekampe til andre
tider og haller.
Bestyrelsen har derfor også trukket den lidt med
kontingentopkrævning, selv om den største part af
udgifterne - turneringsafgifter og forbund - ikke
lader vente på sig.
Vi skal derfor henstille at I indbetaler hurtigst
muligt, så ingen hold risikerer at blive udelukket fra
turnering.

Håndboldafdelingen har afholdt den årlige generalforsamling 21. nov.. Referatet i kort form:
Dirigenten (Frank) konstaterede at der var lovligt
indkaldt.
Formanden (Kasper) udtrykte tilfredshed med
arbejdet i bestyrelsen. Det overskyggende problem
har været hallukningen ved sæsonstarten med risiko
for tab af spillere og dermed også svigtende økonomi. Forudser et stort tab, når Frank trækker sig fra
bestyrelsesarbejdet. Stor ros til et godt og aktivt
kioskudvalg.
Kassereren (Solveig) runddelte driftsregnskab for
året. Udviser et underskud på kr. 6476, som primært
skyldes udgifter til rekvisitter m.v. fra foregående
regnskabsår. Statusregnskab forelå desværre ikke,
da exel regnearket var gået i baglås.
Taget til efterretning.
Frank var på valg og ønskede at trække sig fra
bestyrelsen, men tilbød sin støtte til en glidende
overgang og indføring i turneringstilrettelæggelsen.
Vibeke Rasmussen blev valgt.
Til suppleant blev valgt Henrik Knakkergaard.
Under eventuelt blev drøftet nøgler/adgang til hallen, manglen på drenge-puslinge, mulighed for køb
af træningsdragter & bolde samt forståelsesproblemet omkring opkrævning af kontingent, når træningsmulighederne er beskåret så kraftigt.
Kl. 21.30 sluttede dirigenten generalforsamlingen.

Julekalender
Også i år vil håndboldafdelingen sælge en julekalender med skrabefelter, der giver mulighed for en
ekstra gevinst til jul. Det bliver i år i en lidt ny
udformning med kontante præmier, der så kan
omsættes efter egne ønsker.
Tag vel imod vore spillere, når de kommer rundt i
området.

Autoriseret

VVS-Installatør
Benny Meyer
Trige Møllevej 236
8380 Trige
Tlf. + Fax: 86 23 00 94
Mobiltlf.: 40 32 09 86
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Aktiviteter i håndboldafdelingen 2003-04
November

lørdag den 15.
mandag den 17.

10 - 13 kampe i hallen
17 - 20 kampe i hallen

søndag den 30.

10 - 16 kampe i hallen

søndag den 14.

10 - 16 kampe i hallen

drenge lilleput
pige puslinge
herrer/damer serie 2 og 3

Marts

afslutning

børne og unge

Maj

budgetoplæg 2004-05
afslutning

bestyrelsen
træner, dommer, bestyrelse

Juni

træningstur

dame, junior

August

sæsonstart
sportsfest “Trige 2004”

Oktober

Generalforsamling

December

herrer/damer serie 2 og 3
drenge lilleput
pige puslinge
dame junior
drenge lilleput
pige puslinge
dame junior
herrer/damer serie 2 og 3

86230702

Trige Grill og Pizza
Smedebroen 14, 8380 Trige
Bestillinger modtages gerne på

tlf. 86 23 22 50
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Fodbold
Vær med til at afgøre
fremtiden for
fodboldafdelingen
Medlemstallet i ST 70 Fodbold har rundet de 200,
økonomien ser fornuftig ud og afdelingen har tilbud
til alle, der har lyst til at spille fodbold uanset alder
eller køn. Så vidt, så godt!
Men kan det virkelig passe, at så mange glade og
aktive mennesker ikke er spor interesserede i at
møde op og få lidt indflydelse på fremtiden i fodboldafdelingen.
Det kan det tilsyneladende, når vi ser på fremmødet
til den årlige generalforsamling.
Ved sidste generalforsamling sad vi i bestyrelsen og
kiggede på hinanden. Ingen andre medlemmer ingen aktive spillere, ingen forældre til børn, der
spiller fodbold - dukkede op.
Det lykkedes alligevel at få valgt en bestyrelse og få
ført fodboldafdelingen videre endnu et år.
Men hvis det gentager sig denne gang, skal vi ud i
et større cirkus med indkaldelse af en ekstraordinær
generalforsamling med videre, hvis der overhovedet skal være noget, der hedder ST 70 Fodbold
i 2004.
Det kan ikke være rigtigt i en afdeling med over 200
medlemmer!
Så hermed en kraftig opfordring til at sætte et kryds
i kalenderen for tirsdag den 3. februar 2004 kl.
19.30 i klublokalet.
Mød op til generalforsamlingen i ST 70 Fodbold.
Vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens
fremtid og vær med til at sikre, at dine børn forsat
kan dyrke en både sund og sjov fritidsinteresse her
i nærmiljøet.
Vi håber på et stort fremmøde.
Bestyrelsen

Indendørs fodbold
Reparationen af taget på hallen er overstået, og det
betyder, at der igen er indendørs fodbold fredag
aften og lørdag formiddag.
Tidspunkterne er fordelt således:
Ungdom
Old boys
Senior

lørdag kl. 10 - 12
lørdag kl. 12 - 13
fredag kl. 20 - 22
Bestyrelsen

Træningsstart 2004
Nogle træningsstarter og tidspunkter er fastlagt for
den kommende sæson. Det gælder:
Senior
Start:
Træning:
Trænere:

Lørdag den 31. januar kl. 13.30
Tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30
Per Clausen og Poul Torp

Drenge (årgang 1990-91)
Start:
Lørdag den 14. februar kl. 11.00
Træning: Mandag og torsdag kl. 17.30 - 19.00
Træner:
Claus Holm
Trænere søges!
Fodboldafdelingen mangler et par trænere til den
kommende sæson. Det gælder blandt andet lilleputdrengene (årgang 1992-93).
Henvendelse kan ske til Tommy Sørensen på telefon 20 66 95 01.
Bestyrelsen
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Generalforsamling

gen, skal være formanden i hænde senest den 20.
januar 2004.

ST 70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige
generalforsamling:
Tirsdag den 3. februar 2004
kl. 19.30 i klublokalet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

På valg til bestyrelsen er Erik Kjærgaard, Hanne
Edeling og Per Bødskov, som ikke modtager genvalg.
Mød op til generalforsamlingen og vær med til at
diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og
fremtid.
Tommy Sørensen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-

Serie 4 i sæsonen 2003
Målet inden sæsonstarten for ST 70s førstehold i
serie 4 var en placering i kredsen, hvor holdet var
med i den bedre halvdel. Et mål, der måske var lidt
at undervurdere holdets styrke, men omvendt med
holdets midterplacering i den foregående, ja så var
målsætningen nok ikke så fejlplaceret alligevel.
Holdet havde i forhold til sidste sæson fået tilgang
af Jan Skårup og Morten Wosylus, som henholdsvis
var målmand og forsvarsspiller. Desuden så det ud
til at Kevin Jensen ville få come back efter sin langvarige knæskade. Omvendt havde holdet ikke
kunne fastholde angriberen Ole Rasmussen, der i
efterårssæsonen 2002 præsterede at score mål i alle
de kampe han deltog i. Således kunne det konkluderes, at det defensive var styrket, mens angrebet
måske havde tabt lidt.
Træningskampene op til sæsonstarten i april forløb
med meget ambivalente resultater, samt skuffende
mange aflyste kampe. En 2-3 sejr på udebane over
Vorup, et frygteligt og horribelt nederlag på 8-1 ude
mod Sønderhald, samt en flot 0-5 udesejr over
Aastrup/Hammelev gav ikke nogen indikation af,
hvordan holdet kunne forventes at præstere denne
sæson.
ST 70 kom rigtigt skidt i gang med turneringen.
Efter de første 4 kampe havde holdet 3 point efter 1
sejr og 3 nederlag. Især nederlaget på 1-0 ude mod
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Romalt var en kæmpe skuffelse. Til trods for den
dårlige start kæmpede holdet videre, og i de følgende kampe åd holdet sig ind på topholdene.
Tidspunktet, hvor holdet virkeligt fik et moralsk
boost, kom efter 3 kampe i træk mod nedrykningskandidaterne. De 3 kampe blev vundet med en
målscore på uhørte 29-4, og især kampen mod
Randers Freja var rigtig flot. Slutteligt i forårssæsonen viste holdet den styrke og moral, der skal til for
være et tophold, ved at vende 1-0 i en svær
udekamp mod Nielstrup-Voldum til en sikker 1-3
sejr. Så selvom forårssæsonen startede elendigt,
endte den alligevel med ST 70 på 2. pladsen og
dermed på en oprykningsplads til serie 3.
Som annonceret allerede inden sommerpausen flyttede Andreas Nielsen til Paris midt i august. Han
havde indtil da spillet en rigtig god sæson, med 9
sæsonscoringer. Til at afløse Andreas i angrebet
kom Henrik Nielsen til klubben fra Viby. Ellers var
det et identisk mandskab træner, Tom Jensen, kunne
stille med efter sommerpausen.
Meget kunne blive afgjort allerede i de første
kampe, hvor holdet skulle møde rækkens nummer 1
og 3. Kampen ude mod rækkens nummer 1,
Sønderhald, må stadig siges at være sæsonens bedste kamp set med ST 70 øjne, hvor holdet vendte 20 til en 2-4 udesejr. Desværre tabte holdet kampen
til nummer 3, Virup, og så var den flotte sejr mod
Sønderhald ikke meget værd i forsøget på at

komme op i serie 3.
Men ST 70 viste sig utroligt stabile og vandt de
resterende 9 kampe(!) i sæsonen. Og da hverken
Virup eller Sønderhald kunne stå distancen, endte
ST 70 alligevel som kredsvindere. Med holdets
dårlige sæsonstart in 'mente er det et meget stærkt
resultat. Holdet spillede 1 uafgjort, tabte 1 og vandt
16 ud af de sidste 18 kampe i turneringen. Een af
årsagerne til succesen er ud over, at truppen spiller
for spiller har mange kvaliteter, at der har været en
utrolig stabilitet hos spillerne. Således har træner,
Tom Jensen, kun haft 17 spillere der har spillere, der
har spillet mere end 2 kampe i løbet af hele sæsonen. Mon ikke Poul Hansen og Sören Åkeby misunder ham det!? Årets spiller blev Mads Kjærgaard,
mens Michael "Miv" Mikkelsen blev topscorer med
ikke færre end 27(!) mål i sæsonens 22 kampe.

Odder IGF - ST 70
Ottendedelsfinalen om det jyske mesterskab i serie
4 bragte søndag den 2. november ST 70 til Odder,
hvor holdet skulle møde de lokale helte. Odder
havde i sekstendedelsfinalen slået Brabrand ude
med 0-3, så ST 70 var klar over, at der ventede en
vanskelig modstander.
Odder fik efter en spændende kamp sejren hjem. De
fik scoret sejrsmålet kort tid før slutfløjtet og vandt
til 3-1 . Dermed var ST 70 færdige i kampen om det
jyske mesterskab.
Det blev således også enden på en fantastisk sæson
for ST 70, hvor det dels blev til oprykning og dels

en sejr i kampen om det jyske mesterskab.
Alt i alt en fantastisk sæson både på og uden for
banen...

ST 70 - NB 93, Århus
ST 70 havde sikret sig 1. pladsen i deres serie 4
kreds og var dermed sikret play-off kampe om det
jyske mesterskab for serie 4 hold. En værdig afslutning på en flot sæson, hvor holdet kun satte 3 point
til i turneringens sidste 17 kampe!
Modstanderen i den første kredskamp var NB 93,
Århus forkortelsen for Nordbyen. Et ungt hold der,
til trods for at den kun havde eksisteret siden 1993,
allerede havde en larmende fanklub.
Om det var den larmende fanklub, nervøsitet eller
manglende modstand i de sidste kampe i turneringen skal være usagt, men i hvert fald blev ST 70
løbet godt og grundigt over ende i kampens indledning.
Men ST 70 fik vendt kampen og vandt en fortjent 42 sejr. Fortjent set over hele kampen, men NB 93 fik
trods alt vist, at det ikke er uden grund, at de næste
år skal spille i serie 3.
Hvsi du vil læse mere udførlige referater fra kampene samt stillinger m.m. så kig ind på Michael
Marks hjemmeside:
http://www.michaelmark.dk/Fodbold/Fodbold.htm
Michael Mark
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Virksomhedsportræt

Skovbo

Ulden bliver derimod i Danmark, hvor den spindes
på Fyn og væves i Herning, - blandt andet til de
meget populære plaider.

Pelsfår og strik
Af Lise Reinholdt
Den lille stråtækte bindingsværksgård ligger
kun et stenkast fra
Randersvej, men den er
som klippet ud af H.C.
Andersens eventyr. Og
idyllen bliver ikke mindre, da vi går om bagved, hvor fårene brægende flokkes om
Flemmings madspand.
Det er smukke lysegrå dyr med sorte muler, nogle
nyklippede og andre med de nysseligste slangekrøller. Alle er Gotlandske pelsfår, en race Bente og
Flemming har valgt, fordi de har nemt ved at
læmme, giver lækkert kød og en fin, eftertragtet uld.
I modsætning til mange andre får bliver al ulden
anvendt og der er lang venteliste på levering af et af
de smukke skind.

Flemming viser stolt sine får frem

Netop her i november skal et par af dyrene af sted
til slagtning. Det gør lidt ondt, siger Flemming, især
når det er et dyr, der har været her længe, og som
man kender rigtig godt! Efter slagtningen får han
skindene hjem, salter og stabler dem, indtil de
engang om året samles for alle Gotlænder-foreningens medlemmer og sendes til garvning i Sverige.
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Gårdbutikken
En del af Skovbos garn sælges dog i Bentes hyggelige gårdbutik, der ligger i en af gårdens længer. Det
er en ren Aladdins hule med garnbundter i alskens
smukke farver. Specielt uldgarn, men også mange
blandingsgarner med silke, bomuld og hør. Desuden
er her mange strikkede modeller på trøjer, bluser og
sjaler, enten i Bentes eget design eller tegnet af
designere "udefra", - blandt andet Vivian Høxbro og
Marianne Isager. Her er også alt i tilbehør, - smukke knapper, sjalsbrocher osv. Og mange andre
varer; - filtstøvler, mohairsokker, strikkebøger,
babyundertøj og hudplejemidler, - alt i rene produkter. En stor salgsartikel er dyner og puder i uld, - let
og lækkert temperaturregulerende året rundt, - og så
slipper man for de husstøvsmider, der trives i en
dundyne, fortæller Bente.

Forandring
Bente og Flemming Eriksen har boet i området
siden 1965, hvor Flemming blev ansat på Trige
skole og to år senere fulgte med over på den nybyggede Bakkegårdsskole. Bente havde frisørsalon i
Århus, men efter 20 år med hårsaksen trængte hun
til forandring, og da Skovbo samtidig blev til salg
med sine 10 tønder land, slog de til og købte stedet
i 1987. Flemming fortsatte dog endnu 11 år som
lærer, samtidig med at han holdt får, og Bente
opbyggede gårdbutikken og blev meget aktiv i
Gotlænderforeningen, der blandt andet tager sig af
at samordne forarbejdningen af uld og skind, så det
kan gøres til nogle fornuftige priser. For eksempel
indsamles der hvert år 8-9 tons uld fra de danske får.
Foreningen har også udviklet forskellige designserier af plaider, der er blevet vældig populære.

Men også herhjemme bliver det mere populært, og
sammen med et par andre har Bente taget initiativ til
en "Strikke-café" på café Vestergade den sidste lørdag i hver måned. Her kommer 40-50 strikkende
kvinder, og det er vældig hyggeligt. noget lignende
er startet op i flere andre byer.

Strikke-stue og Strikke-café
Men Bente lader det ikke være ved butikken. I vinterhalvåret holder hun "Åben Strikkestue" kl. 19 22 på torsdage i ulige uger. Man skal blot ringe og
sige, at man kommer, og det koster ingenting at deltage. Man hygger sig med strikketøjet, og hvis
nogle har problemer med, så bliver de hjulpet.
Undertiden arrangerer Bente også "Strikkekurser"
på Skovbo med en underviser udefra, f.eks. i det
smukke domino-strik.
Strikning er ved at blive vældig populært igen, siger
Bente. En af hendes bekendte har deltaget i nogle
store "Strikke-events" i USA, hvor folk mødes i
hundredvis og strikker løs til underholdning og
musik.

Skovbo Strik

Åbent i butikken
Vi har åbent i butikken tre gange om ugen, fortæller
Bente, og der kommer da også en del kunder. Men
den største kundekontakt har vi onsdag og lørdag,
hvor vi står på torvet ved Ingerslev Boulevard. Det
har vi stor fornøjelse af.
Her op mod jul vil Bente dog hellige sig gårdbutikken derhjemme, hvor der nok vil komme en del
kunder og kigge efter julegaver. Og her er virkelig
mange spændende og unikke ting at vælge imellem!

v/ Bente Eriksen
Estrupvej 3, Trige
tlf. 86 231198
Åbningstider i december:
torsdag og fredag 13 - 17
lørdag og søndag 11 - 16
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Aktiviteter i Trigeparken
Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64

Boksning og Free-fight
for børn og unge

Kamel Chebil tilbyder boksetræning for børn og unge over
10 år, både drenge og piger.
Hver fredag kl. 19 - 21 i
Bakkegårdsskolens gymnastiksal.
Boksning er en sport, der lærer deltagerne meget,
både fysisk og psykisk. Man lærer sin krop og sine
kræfter at kende, og lærer at bruge dem på en
ordentlig måde. Det er en individuel sport, men man
lærer også en del om at arbejde sammen i en grup-

pe og respektere hinanden. Det er en sport, der kræver disciplin, fortæller Kamel.
Og han taler af erfaring, for han har bokset siden
han var 12 år og deltaget i mesterskaber i mange
forskellige lande.
Nu vil han gerne bruge noget af sin fritid på at træne
børn og unge her i lokalområdet
.
Er du interesseret, så mød op i gymnastiksalen fredag kl. 19 eller ring til Kamel og hør nærmere på
tlf.: 40 85 58 70

Boksning med Kamel er et af flere tilbud til børn
og unge, organiseret af gademedarbejder Bodil
Frederiksen. Tilbudene er åbne for alle interesserede. De andre tilbud er:

Bordtennis
Torsdag kl. 16 - 18
aulaen på Bakkegårdsskolen.
Træner: Dennis
Aldersgruppe: Ca. 8 - 14 år.

Break-dance
Onsdag kl.17 - 18.45
Fritidsklubben, Trige Centervej 50.
Træner: Camilla.
Aldersgruppe: ca. 8 - 14 år.

Basketball
Fredag kl. 17 - 19
Bakkegårdsskolens gymnastiksal.
Træner: Muddi.
Aldersgruppe: Ca. 12 - 17 år.

Flere oplysninger kan fås hos Bodil Frederiksen, Tlf. 27 24 51 59

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)
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Afdeling 19
Kirsten Skou
Ann Sczürbak
Lonny Damgård Jensen (supp.)
Ilse Madsen (fra afd. best.)

Trige Centervej 44, st. th
Trige Centervej 28, 2. th.
Trige Centervej 52, st. th.
Trige Centervej 22, 2.. tv.

86 23 20 16 / 80 66 97
28 61 80 74 / 80 67 76
86 23 09 03 / 80 66 61
86 23 07 02

Afdeling 20
Gitte Mouritzen
Lis Rasmussen
Helle Confrey (supp.)
Bodil Nielsen (fra afd. best.)

Trige Parkvej 19, 2. th
Trige Parkvej 11, 1. mf.
Trige Parkvej 23
Trige Parkvej 5, 1. th.

86 23 07 60 / 80 69 25
86 23 10 95 / 80 68 91
60 95 81 32
86 23 06 05 / 80 68 68

Nyt fra Trigeparkens billardklub
Trigeparkens Billard Klub er kommet rigtigt godt
fra start her i den nye sæson, især D-holdet der som
forsvarende mestre har spillet 5 kampe uden nederlag og p.t. ligger nr. 1. B-holdet er også godt med og
ligger på en delt anden plads.
Den 13. december bliver der spillet ungdomscup i
Hammel, her vil vores ungdomsspillere for første
gang prøve kræfter mod andre unge billardspillere,
så det bliver meget spændende. Det vil vi skrive
mere omkring til næste nr. af bladet.

B-Holdet
Rosenhøj -Trigeparken
Trigeparken -Statsbo
Tousparken - Trigeparken
Trigeparken - Søndervangen
BK 22 - Trigeparken

2-6
8-0
2-6
2-6
2-6

Festen i Forsamlingshuset

C-Holdet
Trigeparken - Galten
Gellerup 3 - Trigeparken
Trigeparken -Rosenhøj
Gellerup 1 - Trigeparken

2-6
4 -4
6-2
6 -2

Den 31. oktober afholdte TBK´s venner fest i Trige
forsamlingshus med danseorkester.
Det blev en succes, da One4One startede musikken
og til slutningen var der stor travlhed på dansegulvet.
Vi har kun fået positive tilkendegivelser for arrangementet og en gentagelse er en overvejelse værdig.

D-Holdet
Hjortshøjp. - Trigeparken
Rosenhøj - Trigeparken
Trigeparken - Galten
Langkærp. -Trigeparken
Trigeparken - Statsbo

2-6
4-4
6-2
2-6
4-4

åben: mandag og onsdag kl 19, søndag kl. 13
Trige Centervej 64 kld.
Klubber og aktiviteter i Trigeparken
Aerobic
Lucy Moli

86 23 06 90

Billard
Leif Rogert

86 23 01 95

Børne-PC-klubben
Helle Confrey
Petanque
Allan Bloch

28 43 39 08

Børnefestudvalg
Karina Sczürbak

26 23 05 57

Seniordans
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

DUI- Leg og Virke
Johannes Rasmussen

86 23 00 29

Snedkerværkstedet
Odin Birgisson

86 23 22 88

"Fantasi og Farver"
Ester Kristensen

86 23 13 93

Tegne og Male
Hosain Malekzade

87 39 03 21

86 93 36 98

Trige Lystfiskerklub
Maria Christensen

86 23 29 26

86 23 24 52

Tamilsk klub
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

Trige dart club
Gudbjørn Kristiansen

86 23 28 72

Vise/ Vers
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

PC-café
Lissy Vogt

86 23 26 15

"Grønlænder-Træf
Regine Petersen
"Grønne Fingre"
Henrik Andersen
Lektiehjælpen
Katrine Poulsen

86 16 91 11

Legestuen
Helle Hansen

80 23 07 44

Onsdagsklubben
Kirsten Skou

86 23 20 16

60 95 81 32

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede.
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Musik og leg i “Legestuen Oasen”
Tirsdag den 18. oktober havde legestuen besøg af
musikpædagog Tove Ravn, der er rigtig god til at
lege og spille musik med børn og voksne. Således
fik vi leget huleleg og gik rundt om en enebærbusk
for fuld musik leveret af Tove.
Musik fik vi også selv spillet, takket været institutionerne på Smedebroen, som beredvilligt lånte os
deres trommer og rasleæg. Legestuens første koncert appellerede nok mest til forældrenes overbærende ører, men Tove vender tilbage med flere
øvelser udi musikkens svære kunst. Takket været et
rundhåndet bidrag fra Aktivitetsrådet har vi haft
mulighed for at invitere Tove igen den 16. december, hvor vi sammen vil udforske julens sange og
lege.
Mens vi spændt venter på julens komme fik vi i sidste måned en lille forsmag på glæden ved at modtage gaver idet Fællesrådet bevilligede penge til fornyelse og forøgelse af vores efterhånden temmelig
beskedne og aldrende "vognpark". Så i tirsdags
stod der fire splinternye "skubbe-gå-scootere" parat
til børnene, og de blev straks taget i brug.

Legestuen i Oasen er åben hver tirsdag kl. 10-12 for
alle børn og voksne bosat i Trige og omegn. Vi hygger os og leger med børnene og her er god plads til
at røre sig i Oasens dejlige store rum. Hver gang er
der kaffe, saft og franskbrødsmadder og det koster
10 kr. pr. gang at deltage.
Mange hilsner
Helle

Til alle småbørnsforældre
Tirsdag den 2. dec. kl. 11 i Oasen

"Opdragelse med hjertet"
v) Sundhedsplejerske Susanne Hede.
Oplæg og åben debat om at sige ja og nej
og om opdragelse i det hele taget.
Der er mulighed for børnepasning under
arrangementet, der varer ca. en time.
Bagefter er der julehygge for børn og voksne.
Gratis entré,
- salg af pjecer om
emnet, kaffe, guf
etc.

Faste aktiviteter i Oasen
Trigeparkens Beboerhus, Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 1830 - 21:
Lektiehjælp for fremmedsprogede.
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Åbent Hus
med sundhedsplejersken
En gang om måneden holder sundhedsplejerskerne Susanne Hede og Birte Åkjær "Åbent Hus" i
beboerhuset "Oasen" fra kl. 10 - 12. Du er meget
velkommen til at kigge indenfor sammen med dit
barn, få svar på spørgsmål angående barnet og
evt. få det vejet.
vinteren 2003 er der "Åbent Hus"
Tirsdag den 2. december
Tirsdag den 6. januar

Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue
Tirsdag kl. 19 - 21: Seniordans
Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub
Onsdag kl. 18 - 1930: Blid aerobic

Juleleg og julemusik
med de små 0-5 år
En formiddag for forældre og børn med sang,
musik og leg v) pædagog Tove Ravn
Tirsdag den 16. december kl. 10 - 12
Pris for en voksen med barn/ børn:
25 kr.pr. gang incl. kaffe/ saftevand.
Max. deltagelse, 12 børn og deres voksne.
Tilmelding til Lise Reinholdt, 86 23 16 64 senest en uge inden arrangementet. Arr: Legestuen i Oasen

Nyt fra Gademedarbejderen
Så er vinteren på vej, - og dermed er vi ved at være
i gang med forskellige aktiviteter for børnene.
Pigeklubben var her efter sommerferien på et par
herlige ture til Tangkrogen, hvor vi badede og fangede krabber.
Også drengene har haft en "tur", nemlig til
Fritidsklubben, hvor vi havde en overnatning, og
som altid er det en vældig succes, for børnene elsker
at have hele klubben for sig selv, være længe oppe
og i det hele taget bare have mulighed for at lege
med hinanden.
Jeg får ikke sovet så meget, men det ved jeg jo på
forhånd, så det gør ikke noget. Vi har det dejligt, og
jeg har lover drengene, at vi snart skal sove i klubben igen.
Men ellers er der ved at være gang i de sædvanlige
aktiviteter, -bortset fra at vi lige har haft pause pga
efterårsferien.
Som beskrevet på side 26 er der flere gode tilbud
om aktiviteter for børn og unge. Jeg skal også
nævne at der om tirsdagen fra 16-18 er Pigeklub i
kælderen Trige Centervej 30.
Break-dance er ny aktivitet, som vi er begyndt med
i år, fordi der er nogle drenge, som længe har spurgt,
om ikke det kunne lade sig gøre at få gang i det.
Der er nogle stykker, som går hos Camilla hver onsdag kl 17-18.45 i Fritidsklubben, og vi håber, der er
flere, som har lyst til at følge det, når de efter en tid
har fundet ud af, hvad det er.
Efter nytår glider aktiviteten over og bliver en del af
ST 70, og det er jeg meget glad for.
Mit arbejde er jo kun at starte ting op, som børnene
i området måske kunne tænke sig. Jeg har slet ikke

energi og tid til at stå for aktiviteter i længere tid, så
det er virkelig dejligt, at ST på denne måde går ind
og prøver at få aktiviteten til at virke, så den kan
fortsætte flere år fremover.
Så kig ind drenge- i Fritidsklubben om onsdagen kl
17-18.45!
Der er lidt snak om at få noget børnetennis igang
om lørdagen, men det er ikke på plads endnu, så vil
man vide mere, må man lige ringe til mig.
Birgitte på biblioteket er rigtig god til at få idéer, så
hun arrangerede "Store Dragedag", som jeg også
var lidt involveret i.
Desværre kunne jeg ikke komme til på selve dagen,
men det næste projekt, vi har gang i, da er jeg med
til hele dagen, og det er noget, som har med stunt at
gøre, og det er også i samarbejde med skolen.
Og ellers må jeg sige, som jeg plejer, at Trige er et
dejligt sted at bo, og børnene her er dejlige,- og
hvis de ikke opfører sig ordentligt, så husk lige, at
det er vi voksnes skyld, for det er jo os, der skal lære
børnene, hvordan man skal opføre sig.
Så husk lige at snakke med børn, du ser!
Med venlig hilsen
Bodil Frederiksen
tlf 27 24 51 59
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TRIGEPARKEN - Boligforeningen Ringgården
Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)
Thorsten Erichson (formand)
Johannes Rasmussen
Ilse Madsen
John Langmach
Charif Salih Hayek

Trige Centervej 50, 2. th.
Trige Centervej 14, 1. th
Trige Centervej 22, 2. th.
Trige Centervej 26, 2. tv.
Trige Centervej 72, st. tv.

86 23 20 23 / 80 66 76
86 23 00 29 / 80 68 35
86 23 07 02
86 23 23 32
86 23 15 93 / 80 65 79

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)
Teddy Weinreich (formand)
Tonny Laursen
Annie Svejgaard
Lars Nielsen
Bodil Nielsen

Trige Parkvej 33, st. tv.
Trige Parkvej 15, 2. tv.
Trige Parkvej 21, st.th.
Trige Parkvej 33, st. mf
Trige Parkvej 5, 1. th.

86 23 03 69 / 80 69 82
86 75 00 22
86 23 02 31 / 80 69 30
86 23 16 11 / 80 69 83
86 23 06 05 / 80 68 68

Varmemester
Tonny Nielsen

Trige Centervej 26, gavlen
86 23 16 14 / 80 68 14
åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30

TIL HAVEN og DRIVHUSET
finder du den bedste kvalitet
og det største udvalg i...

Brillemanden
Søren Kallestrup
Skejbycentret
Skelagervej 1 . 8200 Århus N
Tlf. 86 78 55 50
Fax 86 78 55 09
e-mail skejby@nytsyn.dk

SPØRRING
PLANTESKOLE I/S
V/ HANNE OG PETER NIELSEN
RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66
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Jubilæum på Bjørnshøjcentret
Ledende Økonoma Grethe Villumsen,
Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj havde
den 15. september 2003 25-års jubilæum
ved Århus Kommune. Grethe Villumsen
har været ansat på Bjørnshøj Centret siden
1989, og forud for det på lokalcenter
Sønderskovhus og på plejehjemmet
Vikærgården.

KLINIK FOR
FODTERAPI
v/ statsautoriseret fodterapeut
Jytte Bjerregaard
- Alm. fodbehandling
- Tilskud gives fra den offentlige
sygesikring til diabetikere og
bøjlebehandling af nedgroede negle.
- Aflastninger - og indlægssåler.
- Tilskud gives fra Sygesikring
Danmark.
- Også behandling i eget hjem.

·

Total & fag entrepriser
· Alt i tømrer- & snedkerarbejde
· Udskiftning af termoglas
Butiksruder & specialglas
Fremstilling af vinduer og døre,
vinduespartier, karnapper og
specialopgaver
Servicetelefon ved skader
mellem 16 - 7

40 14 04 15

·
·
·

Alt i blikkenslagerarbejde
VVS-installationer
Smede- og montagearbejde

Servicetelefon ved skader
mellem 16 - 7

21 71 15 75

SnedkerGården

A/S

86 98 94 00
Erbækvej 2, 8380 Trige.
Tlf. 86 23 24 42

Danmark
Højgårdsparken 24a · Spørring · 8380 Trige · Fax 86 98 94 96
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Nyt køkken
- så er det

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

ILLEMANNs EFTF.
V/ Erik Kold Jensen
☎ 86232162 - Mobil 20483619
E-mail erik.kold@email.dk
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LAGERSALG
KØKKEN
BAD
GARDEROBE

●

Pleje og vedligehold af haver og anlæg

●

Nyanlæg

●

Omforandring

TRIGE KØKKENET

●

Flisebelægning

●

Snerydning/saltning

Finlandsgade 27C - 8200 Århus N
Tlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53

Efterårsliv på
Fritidshjemmet Bjørnshøj
I efterårsferien var vi 10 - 15 børn og 2 - 3 voksne
igennem ugen. Og hvad fik vi så egentlig ugen til at
gå med? Om mandagen var vi hjemme på fritidshjemmet. Nogle af pigerne nød det særlige ferieprivilegium at være få børn om en hel stue. De nye My
scene dukker var med i den gode gamle "mor-farbørn" leg. Sådan en leg kan vare i dage, og når det
er ferie er det særlig herlig, for så kan man lade
nogle af opstillingerne stå til næste dag. Andre
havde kastet sig over computeren. En af børnene
havde nemlig fået et nyt computerspil, som straks
måtte prøves. Og det var et af de gode, som man kan
være mange om at spille på samme tid. Der blev for
de voksnes vedkommende også tid til reparationer
på legepladsen. Rådne brædder blev skiftet ud på
legehusene og nye friske sat på. Det gode vejr trak
da også børnene ud at lege. Boller og kakao, ja hvad
ellers - det hører også med til hygge og ferie.
Om tirsdagen drog 5 børn til børnefilmfestival i biografen Øst for Paradis. Her kunne de se en masse
film lavet af børn fra andre fritidshjem. Hvert barn
havde også en stemme til uddelingen af årets Frits.
Der var store diskussioner om, det nu også var de
rigtige, der havde vundet. Hjemme på fritidshjemmet blev der leget og hyggesnakket.
Onsdag var der hyggetur med 2 børn og en voksen.
De besøgte en tidligere medarbejder - en tur som alt
for længe var blevet udskudt. Resten tog til
Lindegården sammen med SFO-børnene. Her nød
de at lege med kammeraterne fra de andre institu-

tioner - og ja, mon ikke de voksne også legede og
fik sig en snak hen over en kop kaffe.
Torsdag i efterårsferien er altid dragedag. I løbet af
ugen havde børnene fået lavet sig drager - og
"voksenSvend" havde selvfølgelig også sin med.
MEN Tangkrogen bød ikke på blæsevejr, alligevel
kan man godt hygge sig, når vejret er flot, og de på
trods af vindforholdene alligevel lykkedes Svend at
få sin drage op. (Som den eneste) Se det skaber
sammenhold - "os fra Bjørnshøj vi kan noget"
Fredag var mest af alt udedag med indvielse af
vores nye bålsted. En hyggelig plads i et hjørne af
legepladsen er det muligt at bage snobrød og få røg
i øjnene.
En dejlig uge som også gav plads til at få snakket
ordentlig sammen om de ting, der nu en gang glæder og bekymrer her i livet.
Alle Treklang´s læsere ønskes herfra
God jul og godt nytår.
med venlig hilsen
Personalet
Lisbeth

Tlf. 86 99 95 66
Bil. 40 27 66 93
Fax. 86 99 92 66
Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk
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JUL HOS
Kom og få inspiration til
en smuk jul!
Masser af gaveideer og
det nyeste i julepynt.
Brugskunst, smykker, glas,
keramik og zink til ude og inde.
Åbent: hverdage 13.30-17.30
Lør./søn. 10.30-17.30
Lørdage og søndage serveres
kaffe og småkager.
Herstvej 98, Grundfør, Hinnerup
Tlf.: 86 98 51 13
e-mail: furierne@mail.dk
34

MA-URI BODY WORK & MASSAGE
Særdeles effektiv til:
* Ryg-/nakkeproblemer
* Ømme og stive muskler
* Hovedpine
* Stress

For alle aldre - Fra barn til voksen.
Vær god ved dig selv
Grethe Elgaard
Hæstvej 17
8380 Trige

Tlf. 86 98 91 41-ring nærmere

BANKOSPIL
i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19

Vindere af konkurrencen i nr. 9
De heldige vindere af konkurrencen i nr. 10 er fundet. Svarene var:
Løve side 14, tiger side 25 og abe side 30

2. Præmie: Hanne Johnsen, Vestermøllevej 206.

De heldige vindere af lodtrækningen er:
1. Præmie:
Herdis og Christian Hermansen,
Gartnerparken 9B.

Vindrene får her overrakt præmierne.
Tillykke!

Husk flaskeindsamlingen
ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker i Spørring, Trige og Ølsted.
Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og
bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:
Lørdag den 29. november
Lørdag den 10. januar
Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Så
husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt. Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i
plastikposer. Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl.
13, kontakt Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf.
86230614.

Samsøvej 30
8382 Hinnerup
www.marimatech.com

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet
af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og som
noget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.
Flaskeindsamlingen har i 2002 givet ST70 et pænt
beløb til støtte for foreningens arbejde, så bliv ved
med at aflevere jeres flasker. Pengene går til et godt
formål.
Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,
tlf. 86231511

• Sikkerhedssystemer til
kaj-anlæg
• Instrumenter til havneopmåling
• Navigationssystemer til
store skibe
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Det sker i Trige, Ølsted og Spørring
December/Januar
Dato/Tidspunkt Aktivitet

Sted

Arrangør

2. dec. kl. 14:00

Gudstjeneste

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

3. dec. kl. 18:30

Skolebestyrelsesmøde

Bakkegårdsskolen

Skolebestyrelsen

7. dec. kl. 13:30

Søndagscafe

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

9. dec. kl. 14:00

Bankospil

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

9. dec.kl. 19:30

Syng julen ind, Trigekoret

Trige Kirke/Sognegår

Menighedsrådet

11. dec. kl. 12:00 Julefrokost

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

16. dec. kl. 14:00 Pakkefest

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

18. dec. kl. 14:00 Køkkenet serverer gløgg

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

23. dec. kl. 14:00 Julehygge

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

29-30. dec

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

31. dec. kl. 12:00 Der ønskes godt nytår

Bjørnshøj Centret

Bjørnshøj Centret

5. jan. kl. 18:30

Skolebestyrelsesmøde

Bakkegårdsskolen

Skolebestyrelsen

10 -11. jan

Amtsmesterskab

Bakkegårdshallen

ST70 Badminton

20. jan. kl. 19:00

Generalforsamling

Klublokalet v. Hallen

ST70 Gymnastik

28. jan. kl. 14:30

Nytårskoncert med
Prinsens Livregiment og
Kirsten Siggaard.

Bakkegårdshallen

Fællesråd, m.fl.

Åbent hus, aktivitetsafd.

Har du nyt til Aktivitetskalenderen? Kontakt Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

