Trige
Ølsted
Spørring

Treklang
Nr. 11 Januar 2004 - Årg.3

Læs inde i bladet:
6

Byfornyelsesprogram

10

Visens Venner i
Forsamlingshuset

11

Grøn Guide på
vågeblus

18

Besøg på
UniScrap

ST70 flaskeindsamling

Vise-Vers-Café
Kan du lide at synge ?
Kan du lide musik ?
Kan du lide hyggeligt samvær ?
Som noget nyt holder Vise -Vers gruppen her i
foråret åbent den 3. søndag i hver måned .
Alle inviteres til at kigge indenfor til nogle hyggelige timer med fællessang, musik og en hyggesnak.

Det foregår i:
Vise/ Vers-lokalet, Trige Centervej 46, kld.
Kl. 14 - 17 på følgende søndage:
15. februar
21. marts
18. april
16. maj

Det er gratis at deltage, og drikkevarer kan købes
til små priser.

Yderligere oplysninger hos
Gitte Mouritzen, Tlf. 86 23 07 60

Her ses nogle af Vise-Vers- gruppens medlemmer ved et tidligere arrangement. Det er
Frida og Warney på harmonika og Gitte på sav.

Annoncér i Treklang!
Køb en annonce i Treklang,
støt et godt, lokalt initiativ
og nå ud til 1800 husstande
i lokalområdet.
Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Annoncepriser
11 side
1.000 kr.
Ú1 2 side
600 kr.
Ú1 4 side
350 kr.
Ú8 side
200 kr.
farvede annoncer + 50%
alle priser excl. moms

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
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Så tager vi fat på et nyt og
spændende år

Så står vi igen på tærskelen til et nyt år, ja faktisk
har vi allerede taget godt hul på det. Dagene er
begyndt at blive længere, lyset vinder igen. Trods
det, så er de fleste af aktiviteterne under tag, kun ST
70 motionsløberne ses flakke rundt i området og
børnene på kælkebakken når der er det mindste
smule sne.
2003 blev så året, hvor pengene endeligt blev bevilget til byfornyelsen i Trige. Året bød også på udvidelse af Trige, nye boligområder på Vestermøllevej
og Holmkærvej skød op og nye Trigeboere kom til,
velkommen til jer.
Så blev det nye kombibibliotek indviet, flot blev
det. Linie 54 blev nedlagt og erstattet af linie 3, var
det et signal om at vi er tættere på byen?
I ST 70 vil 2003 blive husket, som det år hvor
sæsonstarten blev 2 måneder forsinket på grund af
renovering af hallens tag.
Vi vil se frem til et 2004, hvor vi vil se byfornyelsesprojektet gå igang, f.eks. Søndergårdens ombygning.
ST 70 vil i 2004 igen holde halfest og vi forsøger os
med sportsfest i august.
Læs i dette blad en artikel fra en af områdets virksomheder, Uniscrap, om Visens Venner i forsam-
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nr. 11 ·januar 2004 · årgang 3
Redaktion:

lingshuset, undervisning i salsa, kunst-udstilling og
meget andet.
Vi kan stadig bruge nye annoncører og tekst-bidrag
til bladet. Så ud af busken og kontakt bladets redaktion.
Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til
bladet, for nr. 12 er det den 3. marts 2004.
Nr. 12 udkommer i uge 13, slutningen af marts.
Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din
postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette
Christiansen på tlf. 89358000 mellem 7 og 13 eller
undertegnede.
Redaktionen ønsker alle læsere
et godt år 2004

God fornøjelse med
læsningen!

Aage Birkkjær Lauritsen

Forsidefoto: De flittige flaskeindsamlere!
(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 13,
2004. Deadline for tekst og annoncer 3. marts
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!
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
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0156R02

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

Fællesrådet ønsker:
Godt nytår!
Trige - Ølsted
Fællesråd
På vegne af forretningsudvalget i Trige-Ølsted
Fællesråd ønskes alle et godt nytår og med tak for
året der gik.

håber, at der allerede i slutningen af dette år vil
begynde at dukke synlige resultater frem af vores
fælles arbejde.

Året 2003 har atter været et år, hvor vi ofte har diskuteret og holdt møder omkring byfornyelsesprojetet. Dette projekt har efterhånden været vendt og
drejet i mange år, og engang imellem tror jeg vi alle
har haft det sådan, at det atter skulle blive et af de
projekter, som endte med en masse masse snak, og
uden resultater.

Med håbet om et godt 2004.

På forretningsudvalgets vegne
Tage Møller

Men sidst på året fik vi så julegaven. Byrådet i
Århus Kommune bevilligede 5.7 mill. kr. til vores
byfornyelsesprojekt i Trige, og lige før jul fik vi den
endelige godkendelse fra Økonomi- og
Erhvervsministeriet.
Vi er således i den situation, at projektet er godkendt. På den baggrund er der udarbejdet et meget
flot program "Helhedsorienteret Byfornyelse Trige"
. Dette program er fremlagt på biblioteket, hvor man
er velkommen til at tage et eksemplar.
Arbejdet med at udfylde de udstukne rammer kan
således begynde, og vi vil i næste nummer af
Treklang indkalde enkelt personer og foreninger til
at indgå i arbejdet med udfyldning af det konkrete
indhold og planlægning af de enkelte projekter.
Der ligger således et stykke arbejde foran os, men vi

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.: 20951097

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

Udvalgsmedlem:
Peer F. Pedersen
Hjulby Hegn 96
tlf.: 8698 9074<Ingen>
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Hent det spændende byfornyelsesprogram
på kombibiblioteket

Parallelvej 57
8380 Trige
Tlf. 86 23 16 22
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Referat af repræsentantskabsmødet
Trige-Ølsted Fællesråd
20. november 2003
Dagsorden
1.
2.
3.
3a
4.
5.

Valg af dirigent
Forretningsudvalgets orientering
Orientering fra udvalg
Behandling af indkomne forslag
Debat
Eventuelt.

Torsten Ericson blev valg som dirigent.

2. Forretningsudvalgets orientering
Ordet blev givet til Tage Møller for orientering af
forretningsudvalgets aktiviteter siden sidste møde.
Tage havde valgt følgende punkter til gennemgang.
Byfornyelse
Byrådet har godkendt ansøgning om 6,4 mill. kr.
Formentlig kan vi gå i gang med vore projekter i
løbet af foråret 2004. Næste møde er 10. dec. 03, og
vi regner med, at det videre forløb kommer på
plads.
Trige Søndergård
Der er afholdt møder mellem. arkitekt og kommende brugere og nu skal detailprojekteringen så i
gang. Der er stadig muligheder for, at nye brugere
kan komme til, og det vil selvfølgelig styrke økonomien.
Lokalcenter Bjørnshøj
Det blev pointeret, at der, på trods af flere forskellige forslag til Trige Midtby endnu ikke er truffet
beslutninger overhovedet. Når tiden er inde til den
nærmere planlægning, vil der blive nedsat en
arbejdsgruppe, ligesom der vil blive afholdt borgermøder således, at ingen føler sig uorienteret eller
forbigået m.h.t. at komme med forslag og indsigelser. Interesserede kan allerede nu melde sig.
Tage opfordrer til at man lytter og er villige til at
indgå eventuelle kompromisser.
Genbrugs/affaldssortering
Denne vil efter de foreløbige planer blive etableret
på Trigeparkens arealer.
Kommunikation
Her ligger alle muligheder åbne. Det vil dog være
en god ide at lade midler tilflyde Treklang, så der

bliver et lille pusterum m.h.t. at få annoncer nok.
Etablering af en hjemmeside er også på programmet, lokalpolitisk udspil til kommunen kan også
være en mulighed o.s.v..
Lisbjerg-Ølsted udbygningsplaner
Der har været afholdt orienteringsmøde i Lisbjerg
om den kommende udbygning. Mødet var tiltænkt
som både orienterings- og idemøde. Kommunen er
interesseret i at høre borgernes ønsker og ideer til,
hvordan deres by skal virke og se ud. Der er indkommet 6 forslag inden udløbsfristen, og de vil nu
blive taget med i Magistratens indstilling til byrådet. Indstillingen skal vedtages i Byrådet i foråret
2004.
Lufthavn
Forretningsudvalget havde vedtaget, at hvis indstillingen om en VVM undersøgelse gik igennem i
Byrådet, ville vi tage sagen op igen, men da den
blev nedstemt, er der ikke i øjeblikket grund til at
tæske videre i den sag
De grønne områder
En gang årligt bliver vi indkaldt til møde med
Naturforvaltningen, vi har her mulighed for at
komme med kommentarer til vedligeholdelse af
grønne områder, og her efterlyste vi bedre pasning
af nyplantede træer langs Trige Centervej, bedre
indsamling af skrald i vejrabatter og en oversigt
over, hvem der har vedligeholdelsen der forskellige
steder. Ølsted har fået udskiftet legeredskaber på
Grønningen. Vi har også ønsket en kommunal legeplads på arealerne ved hallen, men den er ikke lige
om hjørnet.
Vi fik til gengæld stor ros for vores hold-ren-dag,
som vi naturligvis vil gøre til en årlig tilbagevendende begivenhed. Sidst deltog omkring 40 personer, og vi fik indsamlet ret så meget affald.
Sti til Randersvej
Det har igennem flere år været et stort ønske med
en sti fra Trige Parkvej til Randersvej, den er nu på
vej. Selvom der i første omgang blev nedlagt veto
fra ST 70, er det nu lykkedes at finde en alternativ
placering. Der arbejdes i øjeblikket med det på
Vejkontoret.
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Naturpatruljer
Naturforvaltningen har et ønske om, at der i alle
lokalområder oprettes Naturpatruljer, de skal lave
optegnelser om, hvad der findes af planter og dyr i
områderne. Vi er i Forretningsudvalget ikke i stand
til at stille mandskab til rådighed hertil, men
opfordrer interesserede til at melde sig.
Bakkegårdsskolen er interesseret og har fået relevant materialer udleveret. Under alle omstændigheder kan vi ikke nå det i år. Så kom ud af busken,
hvis I eller nogen i kender er interesseret.
Planværksted
På grund af arbejdspres i Stadsarkitektens afdeling
er sagen om arealerne Øst for Randersvej sat i bero.
Sælger er ikke aktiv for øjeblikket. Man vil også
gerne have en evaluering af allerede igangsatte projekter, før man går videre med vores område. Det er
ikke i øjeblikket muligt at sige noget om, hvornår
det bliver.

Bevillinger
Der har i årets løb været ansøgning fra Legestuen i
Oasen om et beløb til indkøb af legetøj, de fik 1000
kr., da vi synes det var et godt projekt, Datastuen
Bjørnshøj havde også lagt billet ind, men på det
foreliggende måtte vi afslå. Vi har givet tilsagn om
støtte til et arrangement i januar 2004. Det er prinsens livregiment med Kirsten Siggaard, der laver
Nytårskoncert i hallen.
Århusmodellen for borgerinddragelse
Vi har været til møde i nævnte sag. Der er udarbejdet oplæg til, hvordan en sådan inddragelse skal
være. Det var et godt møde, hvor der kom mange
forslag til, hvad der udover det fremlagte, kunne
være interessant at have med. Nu må vi så se, hvad
det i virkeligheden bliver. Forslag om, at adressen
på kommunens hjemmesider står som fast rubrik i
Treklang. Men den er også her :
www.aarhus.dk/kommune.dk

Treklang
Bladet er nu udkommet gennem 1Þ år, og det kører
godt, vi har fået ros for det, og m.h.t. økonomien, så
løber det rundt, der vil formentlig være et lille overskud når året er omme, så det må siges at være tilfredsstillende.

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

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

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

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
8

3. Orientering fra udvalg
Vejudvalget
Har ikke fungeret de seneste år, men under debatten
blev det klart, at det er en god ide at tage det i brug
igen. Der var straks nogle der meldte sig til arbejdet.
Trige Søndergård
Bodil Frederiksen orienterede om, at planer for
Trige Søndergård kan ses på biblioteket og at der
arbejdes med at få et Sundhedscenter på
Søndergård.

3a. Indkomne forslag
Socialdemokraterne foreslår, at Fællesrådet tager
kontakt til Politiet med henblik på at få parkeringsforbud ved Lergravvejs venstre side.(overfor buslomme). Årsag, der holder en lastbil parkeret til
ulempe for trafikken. Flere udtrykte undren over, at
man ikke havde taget kontakt til føreren af køretøjet. Andre mente, at der er så lidt trafik på
Lergravvej, at det ikke er noget problem. Det korte
af det lange er, at Fællesrådet tager kontakt til
Politiet og beder dem vurdere sagen. Der er i øvrigt
det samme problem på Bjørnshøjvej.
Tage foreslår, at man for eftertiden med lignende
sager forsøger selv, og hvis det ikke lykkes af få løst
et given problem, vil Fællesrådet gå ind i sagen.
Vi vil helst ikke blive et ekspeditionskontor.

4. Debat
John Hansen - Eberhards gård er opkøbt af kommunen, arealet skal bruges til opførelse af plejeboliger og der er forventet igangsætning dec. 2004
med indflytning ultimo 2005. I den forbindelse har
John Hansen indsendt forslag til vejkontoret m.h.t.
afvikling af trafikken i området. Han mener, at det
er urimeligt at lukke Gartnerparkens udkørsel i
Smedebroen. Med hensyn til trafikken, kan der
etableres chikaner, som vil begrænse hastigheden.
Plejepersonalet, der skal færdes mellem bebyggelserne må anses for at være raske og ørige personer, der kan se sig for, når de skal over vejen.
Steven havde det synspunkt, at de der bor i plejeboligerne skal have mulighed for at færdes sikkert ,
og imødegik JH s påstand om, at alle i plejeboligerne vil være sengeliggende. Der opfordres til, at når
lokalplanen for området skal ændres fra område
med butikker til boliger, skal der sørges for, at der
reserveres arealer til kommende butikker, og at skal
have en god placering. Altså ikke uden for lands lov
og ret.

Der blev rejst kritik af den måde de grønne arealer
langs vejene vedligeholdes på, der opfordres til, at
vi på næste møde med Naturforvaltningen forlanger, at der klippes oftere og med dobbelt skær.
Allan Bloch - Vil vi sørge for, at vejene vedligeholdes bedre, eks. Smedebroen, vejstykke mellem
Smedebroen og parkeringspladsen bag Brugsen.
Henny kan oplyse, at Smedebroen er repareret i år,
og at der under hensyntagen til, at den sandsynligvis skal ændres radikalt næste år, ikke er rimelig
grund til at lægge ny belægning på nu. Vejen bag
Brugsen er udmatrikuleret på Bakkegårdsskolen og
må så være deres ansvar. Man kunne finde ud af,
om Institutionerne på Smedebroen har budget til
hjælp til vedligeholdelse af vejen.
Forslag om at arbejde for støjvolde v. Trige
Møllevej og Lejrgravvej. Flere tilkendegav, at det
var urealistisk at tro der vil blive sat så store
anlægsarbejder i gang så mange år efter motorvejens indvielse. Der opfordres til, at der ved fremtidige udbygninger stilles krav om, at der i lokalplaner
stilles krav om støjdæmpende foranstaltninger.
Snerydningen sidste år fik også et par ord med på
vejen. Man kan godt have den opfattelse, når man
er i Trige, at man er indesneet, men så snart man
kommer ud på Randersvej er der helt farbart. Det er
ikke noget vi i Fællesrådet har indflydelse på, da det
er Århus Kommune og Århus Amt der sørger for
rydning, men vi kan ved passende lejlighed lade
falde en bemærkning om det.
Det var vist i store træk det der blev snakket om
under debat. Det er glædeligt, at så mange mødte op
og deltog, det satte også mange forskellige ting
under debat, det er altid rart, når der er steder man
kan få luftet sine meninger og eventuelt få modspil
eller svar. Tak for den gode snak.
Til sidst et par ord om arrangementet. Der var lige
lovlig lidt mad, dog var der noget levnet, så vi må
gå ud fra at alle fik, hvad de ville. Det kan være lidt
svært at beregne antal af fremmødte, så i stedet for
at framelde, vil der ved næste repræsentantskabsmøde i stedet for skulle meldes til..
Et lille hjertesuk fra Henny. Vil foreningerne venligst melde til os, når der er udskiftning i bestyrelser, råd eller nævn, det gør det noget lettere, når
der skal sendes post ud.
Henny Hansen
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“Visens venner”
i Trige Forsamlingshus
Trige Borgerforening og Trige Forsamlingshus vil
atter i år arrangere en aften med "VisensVennerÅrhus".
Det er 4.gang og interessen har vist sig at blive større og større.
Festen bliver:
fredag den 20.februar 2004 - kl. 19.00
Der vil som sædvanlig blive serveret gule ærter eller
3 stk. smørrebrød samt kaffe og lagkage.
Billetterne sælges i tiden 1. - 16. februar 2004 i
Trige Nærkøb -prisen pr. billet er kr. 100.-.
Husk at købe billet i god tid - der sælges max. 80
billetter!

Salsa-undervisning
Ja, tro det eller ej!
Nu er SALSAen kommet til Trige.
Den sensuelle sydamerikanske danseform, hvor
man får bevæget hele kroppen til varme rytmer,
der får blodet til at rulle og får smilet frem på
læberne.

Vi har fået en aftale med den kendte danseinstruktør Miguel Flores, og han vil holde en introduktionsaften på 3 timer, Her vil du få en smagsprøve på danseformen og lære rytmen og grundtrinene at kende. Det hele sker i en afslappet
atmosfære og alle kan være med uanset, alder,
firkundskaber, om man har en partner osv.

Hvis du har lyst til
at begynde aftenen på lidt
festlig vis, kan du starte med
"Latinamerikansk Buffet",
der serveres i Oasen fra kl. 17.
Pris 60 kr.
Tilmelding til danseaftenen samt
bordbestilling til spisning
sker til Lise Reinholdt

Introduktionsaften
Mandag den 29. marts kl. 1830 - 2130
I Beboerhuset Oasen
Pris 50 kr.

Tlf. 86 23 16 63
Hvis der er interesse for det (min. 15 prs.), starter vi efter påske et intensivt begynderhold på 15
timer over 6 uger. Pris 500 kr. Lærer: Miguel Flores.
Lidt om underviseren
Miguel Flores er født og opvokset i Peru, er idrætslærer, men har 12 års erfaring som danseinstruktør. Han har de sidste tre år været i World Music Center, en del af Århus Musikskole.
Miguel har medvirket i flere dansegrupper, og er primus motor for den professionelle trup "Ritmo
Latino" samt Latin Danse Studio´s Danse Shows. Han har p.t. undervist/ optrådt i mere end 50 byer
landet over.
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Grøn Guide Århus Vest
på vågeblus
Mens de grønne guider i Århus Syd tager orlov henholdsvis til marts og august leder de Grønne guider
i Århus Vest stadig efter penge til at opretholde
mulighederne for en fortsættelse.
I Gellerup og Trige - Ølsted, hvor guidernes
oprindelige projekter har til huse, er man kede af at
Århus kommune ikke har fundet det muligt at sørge
for at den specielle "Grøn Guide Århus Ordning"
kan fortsætte. Ideen i ordningen var, dels at den var
kommunalt dækkende, dels at 2 guider i hver af
områderne Nord, Vest og Syd gjorde det muligt at
støtte hinanden fagligt som kollegialt - så arbejdet
som grøn guide ikke var præget af alene-arbejde.
De Grønne Guider i Århus Vest, der har fælles kontor på Louisevej 40, har søgt og fået bevilliget
penge til flere forskellige projekter i samarbejde
med lokale institutioner og foreninger i området. En
stor del af arbejdet i 2002 og 2003 har De Grønne
vestguider brugt på at lave et netværk med folkebibliotekerne, hvor der i 2002 var 8 vandreudstillinger om miljøtemaer på de 8 biblioteker, og i 2003 var
de samme udstillinger på turne på de 13 lokalcentre
i området. Derudover har guiderne haft en projektmedarbejder i jobtræning og sammen med guiderne
har han fået en gruppe engagerede miljømedarbejdere på skolerne i Vest med til at etablere et netværk
til udveksling af miljøerfaringer samt til i fællesskab at løfte større miljø-projekter.

Agenda 21 arbejde handler om bæredygtig udvikling, og det drejer sig om balance mellem økonomi,
miljø og det sociale område. I Århus Vest er det af
stor betydning at man arbejder med alle tre aspekter.
De grønne guider har sat kontoret på vågeblus, men
kan dog allerede her slå fast, at Miljøhøjskolen i
Trige gennemføres som planlagt.
Hvad der derudover gennemføres i det næste år, vil
i høj grad være afhængigt af guidernes mulighed for
støtte udefra. Brabrand Oplysningsforbund og Den
Grønne Forening i Trige-Ølsted er stadig guidernes
base og håber at finde finansiering af guiderne på
længere sigt. Men begge Grønne guider i Århus vest
ophører fra 1. januar med at modtage løn som grønne guider.
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

De grønne guider i Århus Vest føler at Vest-området
har et særligt behov for grønne guider, ikke fordi
miljøet har særlige forhold i området, men fordi
arbejdet som grøn guide er Agenda 21 arbejde.

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.

86 230702
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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
22 800717
(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)
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Telefon i kontoret

86 230892

Bakkegårdsskolen
Bjørnshøjvej 1
bak@aaks.aarhus.dk

86 934141

tls@privat.dk

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

BANKOSPIL
i Trige
Forsamlingshus
hver onsdag
kl. 19

Nyt fra hovedbestyrelsen
Nyt fra HB

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til
generalforsamling i ST70
Hovedforening.
18. februar 2004, kl. 1930
i klublokalet ved hallen
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for
2 år ad gangen.
Bjarne Pedersen Mikkel Damsgaard og
Aage B. Lauritsen modtager valg.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest
den 10. februar 2004.

Mød op og gør din indflydelse gældende!
Bestyrelsen

Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden
seneste udgave af Treklang..
Nedenstående et par af de ting, som vi i øjeblikket
“går og roder med”.

Halfest
Tidspunktet for festen ligger nu fast, sæt kryds i
kalenderen, den:
fredag den 12. november
Vi arbejder i øjeblikket på at finde musik til festen. I
foråret og sommeren vil så den nøjere planlægning
foregå. Vi får brug for hjælp fra afdelingerne som
sædvanligt.

Sportsfest
Datoen for sportsfesten ligger også fast, sæt kryds i
kalenderen, den:
lørdag den 28. august
Vi planlægger arrangementet efter samme opskrift
som i 2003, men forsøger at være lidt tidligere ude
og være mere opsøgende for at få deltager.

Sponsorskilte
Vi arbejder i øjeblikket på at lave kontrakter om
sponsorskilte til hallen for at styrke klubbens økonmi.

Generalforsamlinger
Og så er det jo tid for generalforsamlinge, mød op og
gør din indflydelse gældende.
Vi ønsker et godt og aktivt 2004
hovedbestyrelsen
Aage Birkkjær Lauritsen
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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
14

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

Badminton
Generalforsamling

Generalforsamlingen i badminton afholdes:
onsdag den 25. februar kl. 1930

i klublokalet.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse
ved formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse ved kasseren
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Peter Thorbard og Inge Pedersen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest en uge før generalforsamlingen til:
Karen Pedersen
Randersvej 335 1 tv., 8200 Århus N

Godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier et rigtig godt nytår.
Sportsligt har vi haft et anderledes efterår. Hallen
skulle renoveres de første par måneder i sæsonen, så
vi kom først i gang med at træne i vores egen hal
den 25. oktober. Der var mulighed for at træne i
Håruphallen et par gange om ugen, men sent om
aftenen. Dette har ligeledes bevirket at begge ungdomstævner i efteråret ikke blev til noget. Der har
været meget arbejde med at flytte og finde tider til
turneringerne.
Bestyrelsen

Alt indenfor: • Snedker• Tømrer• og glasarbejde
P.N. Snedker- og Tømrerforretning
Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26

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
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Håndbold
Håndboldkampe i Bakkegårdshallen
søndag 15. februar
??
dame junior A
mandag 16. februar
17:15
drenge lilleput
18:00
pige puslinge
20:10
serie 3 herrer
søndag 22. februar
13:00
serie 2 damer
14:10
serie 2 herrer
mandag 1. marts
17:15
drenge lilleput
17:50
pige puslinge
19:00
dame junior
20:00
serie 3 herrer
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søndag 7. marts
14:00
lørdag 13. marts
Mini-stævne
søndag 14. marts
10.00
10:35
11:45
12:45
13:45
14:55

serie 2 herrer

drenge lilleput
Pige puslinge
serie 3 herrer
dame junior
serie 2 damer
serie 2 herrer

Fodbold
Husk generalforsamlingen

Indendørs fodbold

ST 70 Fodbold holder sin årlige generalforsamling
tirsdag den 3. februar kl. 19.30 i klublokalet i hallen.
Forhåbentlig er der mange, der allerede har sat
kryds ved datoen, for der skal her lyde en kraftig
opfordring til medlemmerne om at møde frem og
deltage i generalforsamlingen. Det gælder aktive
spillere såvel som forældre til børn, der spiller fodbold i ST 70.
Som det vil fremgå af dagsordenen, så skal der i år
vælges nogle nye medlemmer til bestyrelsen, hvis
fodboldafdelingen skal fortsætte. Det skulle også
kunne lade sig gøre i en afdeling, der trods alt har
over 200 medlemmer.
Mød frem og vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid og vær med
til at sikre, at dine børn fortsat kan dyrke en sund
og sjov fritidsinteresse i nærmiljøet.

Der er indendørs fodbold i hallen fredag aften og
lørdag formiddag.
Tidspunkterne er fordelt således:

Vel mødt den 3. februar
Bestyrelsen

Senior
Ungdom
Old boys

Fredag kl. 20.00 - 22.00
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
Lørdag kl. 12.00 - 13.00
Bestyrelsen

Fodboldafdelingen
trænere

mangler

Fodboldafdelingen mangler fortsat trænere og
hjælpetrænere - gerne forældre - til nogle af ungdomsholdene i den kommende sæson. Blandt andet
mangler der en træner til lilleputdrengene (årgang
1992-93).
Interesserede bedes henvende sig til
Tommy Sørensen på telefon 20 66 95 01.
Bestyrelsen

Generalforsamling
ST 70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige
generalforsamling

Tirsdag den 3. februar 2004 kl. 1930
i klublokalet
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning ved formanden
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
5.
Behandling af indkomne forslag
6.
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den
20. januar 2004.
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
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Virksomhedsportræt

Uniscrap
Af Lise Reinholdt
Der er vist ikke mange af os, der har tænkt nærmere over, hvad der sker med vores køleskab eller
fjernsyn, når vi har afleveret det på rette sted på
Genbrugsstationen eller ved gårdmændene eller det
er blevet afhentet af Storskrald. Selvfølgelig er det
rart at tænke på, at det på grund af affaldssorteringen bliver genanvendt i et eller andet omfang, men at
hele 99% af køleskabet og 89 % af fjernsynet genanvendes var en stor overraskelse for os tre fra
Treklang, da vi besøgte genanvendelsesvirksomheden Uniscrap på Langagervej.
Ude fra Randersvej er det nemt at få øje på den
lange kontorbygning og bag den et par store
fabrikshaller, hvor emnerne bliver skilt ad og sorteret ud i enkeltdele. Vi kommer en fredag eftermiddag og der er højt humør og fyraftensstemning
blandt de 20 blåklædte mænd og en enkelt kvinde,
der er ved at pakke ned til week-enden. Cirka en
tredjedel af de ansatte har anden etnisk baggrund
end dansk, og det er et meget bevidst valg fra ledelsens side at gøre en indsats for at få denne gruppe
ind på arbejdsmarkedet.

Et køleskab i smådele
Vi følger i hælene på produktionschef Søren
Kriegbaum rundt i hallen, hvor køleskabe i alle størrelser og fabrikater kører rundt på et kæmpestort
samlebånd i god arbejdshøjde. Her afmonteres
kompressoren, og freon og olie suges ud og samles
i en tank. Olien renses regenereres og genanvendes,
freonen sendes videre til destruktion på
Kommunekemi.
Køleskabet kører videre på samlebåndet og ender i
en kæmpestor maskine, hvor det knuses og findeles
i håndstore stykker. Igen videre hen over en stor
magnet, der sorterer det i enkeltmaterialer. Og efter
en yderligere findeling ryger jern, aluminium, kobber, plast og isoleringsskum ned i hver sin kasse i
form af små stykker konfetti. Alle disse materialer
sælges til genanvendelse som råmaterialer. Eneste
undtagelse er isoleringsskummet, der indtil videre
sendes til destruktion, men man har forsøg i gang
med at presse det og bruge det til bygningsplader.
Underligt at se "sit" køleskab ligge her i pænt sorterede smådele, som man sikkert kunne have i en skotøjsæske.

Tre slags affald
I Uniscraps afdeling i Trige behandles tre slags
affald:
KØLEANLÆG
Her behandles køleskabe, fadølsanlæg, kølemontrer
etc. I alt 65.000 emner om året , eller ca. 300 om
dagen.
ELEKTRONIK
Her behandles især TV-apparater, køkkenmaskiner,
video, computere, laboratorieudstyr, tavleanlæg for
kontrol og overvågning etc. I alt behandles 2000
tons om året.
PLAST
Her behandles alle former for plastaffald, der er
tykkere end en plasticpose. En stor artikel er bilkofangere af plastik (ca. 100 tons om året).
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Fjernsynets endeligt
Vi går videre ind i hallen for elektronik. Her er det
for tiden TV-apaprater, der kører rundt på samlebåndet skulder ved skulder. Træ, glas, bagbeklædninger, spoler, printplader og billedrør afmonteres
og sorteres ned i hver sin kasse. Alt genanvendes, på
nær bagbeklædningen. For at give brandbeskyttelse
indeholder denne del af TV-apparatet nemlig det
meget miljøfarlige stof Brom, og den bliver derfor
destrueret på godkendt forbrændingsanlæg.
Vi går videre forbi andre elektriske apparater og
stikker for eksempel lige hovedet ned i en kasse

Indflydelse på produktionen
Noget af det mest spændende i branchen er måske
det samarbejde, vi har i gang med producenterne,
fortsætter Søren K. Vi samarbejder med nogle producenter af køleskabe om at ændre konstruktionen,
så det er nemmere for os at genanvende materialerne. Alle vil jo gerne have en grøn profil, og det er jo
kun godt, at det går den vej, slutter Søren
Kriegbaum.

med tusindvis af defekte mobiltelefoner. Det er med
at holde godt fast på sin egen

Sport i genanvendelse
Der går jo sport i at få genanvendelsesprocenten så
højt op som muligt, siger Søren Kriegbaum.
Miljøstyrelsen har stillet et krav om en genanvendelsesprocent på 88 på køleskabe, men nu er vi
oppe på 99, og hvis vi løser problemet med isoleringsskummet, kan vi komme endnu højere op.
Vores anlæg til behandling af køleskabe er nok verdens bedste, og modellen er for eksempel lige solgt
til England. En speciel ting ved anlægget er også, at
freonen fra isoleringsskummet udskilles og sendes
ind gennem et luftrensningsanlæg. Her omdannes
det efter tilsætning af lud til en saltvandsopløsning,
der er ufarlig for miljøet.
Danmark er et foregangsland på miljøområdet, og
det skulle vi gerne blive ved med at være, fortsætter
Søren K. Men der er meget stort internationalt samarbejde i branchen. For eksempel er det jo herhjemme meget almindeligt, at folk kasserer et køleskab,
fordi termostaten er gået i stykker.
Men kompressoren fejler jo ingenting, og vi sender
de afmonterede kompressorer til andre EU lande
hvor det stadig godt kan betale sig at få repareret sit
køleskab. Et andet eksempel er billedrørene fra TVapparaterne. De bliver sendt til Holland, hvor de
indgår som råmaterialerne og oparbejdes til nye billedrør. Og printpladerne sendes til Sverige, hvor
man "tapper" guld, palladium og andre genbrugelige materialer.

Uniscraps historie
I 1989 blev Dansk Genvinding A/S stiftet under
navnet Århus Genbrugsselskab.
Selskabet var oprindeligt 100 % ejet af Århus
Kommune, og formålet var at drive virksomhed
med sortering, oparbejdning og salg af genanvendelige materialer samt udvikling af nye
metoder indenfor miljøbehandling og genvinding.
Forretningsområderne var:
pap/papir, glas/flasker, plast, elektronikskrot
samt køleskabsbehandling.
I 2002 skiftede Dansk Genvinding navn til
UniScrap, ved en fusion..
UniScrap har 21 afdelinger landet over og er
100% danskejet.
UniScrap ejer 33% af aktierne i Recodan.
læs mere på: www.uniscrap.dk/
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Aktiviteter i Trigeparken
Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64

Trige Dartklub
Dartklubben har til huse i et hyggeligt kælderlokale, - eller rettere sagt en række kælderlokaler - på
Trige Parkvej 13. Her mødes de fleste af klubbens
22 medlemmer hver tirsdag til intern træningsaften,
og det er netop sådan en aften, jeg kigger indenfor.
Der er en koncentreret og alligevel afslappet stemning. Man er i gang med sidste aften i den interne
efterårsturnering, der går over otte tirsdage, og 19
spillere er i fuld gang. Der gives både første, anden
og tredjepræmie samt præmie for "højeste lukning",
"hurtigste sæt" og "flest gange 180". To gange om
året kåres de bedste, og navnene bliver indgraveret
i den prangende vandrepokal, der sammen med
mange andre trofæer pryder væggene.
De der ikke spiller sidder i baren og sludrer, og i
anledning af den tilstundende jul er der klejner og
vaniljekranse overalt.
Men træningsaftenerne om tirsdagen og de to årlige
interne turneringer er kun en del af klubbens aktiviteter. Hver torsdag i perioden oktober - april spiller
man turneringskampe mod andre klubber i Århus.
Denne vinter deltager Trigeklubben med tre hold, to
i første division og et i anden division. Hvert hold
består af fire spillere samt reserver.
I alt deltager lige nu 14 Århus-klubber med i alt 26
hold. Og selv om det i mine ører lyder som en god
tilslutning, får jeg at vide at der har været bedre
tider, og at deltagelsen havde sit højdepunkt for 8 -

Spænding i klubben. Så afgøres det snart, hvem der skal
have de seks vandrepokaler, der bliver spillet om i den
interne turnering.

Trige Dart klub er stiftet 1988, og har spillet
med i Boligforeningernes Dart-turnering
lige så længe.
Alle interesserede er velkomne til at melde
sig ind i klubben. Det er ikke en betingelse,
at man bor i Trigeparken.
Klubben har fast mødeaften hver tirsdag og
torsdag kl. 19
Årligt kontingent er 100 kr
Yderligere oplysninger hos Martin Beikes,
Tlf. 86 23 07 44

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

tlf. 86 23 22 50
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10 år siden, næsten 20 klubber deltog med op til 60
hold.
Klubben har også andre planer. Et par stykker snakker om at tage en tur til England og spille dart, - det
er jo et internationalt spil med mange variationer og
mange muligheder fora t komme i kontakt med folk
verden over !
"Og i forvejen er vi måske den mest multietniske
klub her i Trige," fortæller de lidt stolte. Der er
nemlig både en iraker, en tamil, en libaneser, en
færing, en grønlænder og tre islændinge blandt
medlemmerne.

Finn og Brian får en sludder over bardisken.

Faste aktiviteter i Oasen
Trigeparkens Beboerhus, Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 1830 - 21:
Lektiehjælp for fremmedsprogede.
Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue
Tirsdag kl. 19 - 21: Seniordans
Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub
Onsdag kl. 18 - 1930: Blid aerobic
Sidste runde i den interne turnering er i fuld gang.

Klubber og aktiviteter i Trigeparken
Aerobic
Lucy Moli
Arabisk kvindeklub
Lina Ayoub
Billard
Leif Rogert
Børnefestudvalg
Karina Sczürbak
DUI- Leg og Virke
Johannes Rasmussen
"Fantasi og Farver"
Ester Kristensen
"Grønlænder-Træf
Regine Petersen
"Grønne Fingre"
Henrik Andersen
Lektiehjælpen
Katrine Poulsen
Legestuen
Helle Hansen
Onsdagsklubben
Kirsten Skou

97 952870

Børne-PC-klubben
Helle Confrey
Petanque
Allan Bloch

28 43 39 08

86 23 01 95

Seniordans
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

26 23 05 57

Snedkerværkstedet
Odin Birgisson

86 23 22 88

86 23 00 29

Tegne og Male
Hosain Malekzade

87 39 03 21

86 23 13 93

Trige Lystfiskerklub
Maria Christensen

86 23 29 26

86 93 36 98

Tamilsk klub
Karunahara Kadiresan

86 23 20 01

86 23 24 52

Trige dart club
Gudbjørn Kristiansen

86 23 28 72

86 16 91 11

Vise/ Vers
Gitte Mouritzen

86 23 07 60

80 23 07 44

PC-café
Lissy Vogt

86 23 26 15

86 23 06 90

86 23 20 16

60 95 81 32

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede.
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Præsentation af A-RÅDET
A-rådet er det korte ord for "Aktivitetsrådet for de
boligsociale aktiviteter", som det helt korrekt hedder.
Sammen med Aktivitetsmedarbejderen er det rådets
opgave at iværksætte og koordinere en bred vifte af
fritidsaktiviteter, der tager deres udgangspunkt i
Trigeparken, men i øvrigt er åbne for alle interesserede, uanset bosted.
For tiden er der ca. 20 klubber og aktiviteter, foruden "det løse", - som for eksempel fester, foredrag
og sommerferie-aktiviteter for børn, bare for at
nævne noget af det. Det daglige arbejde med klubberne og aktiviteterne klares af frivillige, så der er
rigtig mange i gang for at få det hele til at fungere
godt.

Det blev kort før jul besluttet, at aktivitetsmedarbejderens stilling fastholdes i endnu en 5-års periode,
så A-rådet er i fuld gang med at lægge planer for de
næste år.
Hvis du har ideer til arrangementer eller aktiviteter,
så kontakt aktivitetsmedarbejderen og få en snak
om det.

A-rådets medlemmer vælges på beboermødet om efteråret, og består af fire beboere fra
afd. 19 (Centervej) og fire fra afd. 20 (Parkvej).
Her ses det nuværende A-råd, der for første gang nogensinde kun består af kvinder.
Fra venstre bagerst: Ilse, Lis, Gitte, Lonni og Ann. I midten Kirsten og forrest Bodil og
Helle. I det lille billede ses aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt.

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/ 80 68 01

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 / 80 69 42
86 23 06 05 / 80 68 68

Bliv du´s med din PC !
Et tilbud især til ældre
og uøvede brugere
Er du usikker overfor at bruge en PC-er?
Vil du gerne have vejledning i et tempo, der passer DIG? Har du bestemte opgaver, du gerne vil
have hjælp til ? Vil du gerne lære at sende mails
og gå på nettet?
Så er du velkommen i PC-lokalet
Trige Parkvej 19, kld.
hver onsdag kl. 10 - 13.
Her kan du få individuel hjælp og vejledning
under hyggelige former og med kaffe på kanden.
Pris: 10 kr. pr. gang.
Kig ind, alle er velkomne uanset alder og forkundskaber!

For begyndere og let øvede,
uanset alder

Yderligere oplysninger hos
Lissi Vogt, Tlf. 86 23 26 15

Hver onsdag kl. 18 - 19.30 i
beboerhuset Oasen

Blid Aerobic

Instruktør: Lucy Moli
Pris: 250,- kr for hele forårssæsonen.
Alle er velkomne, mød op og se, om det er
noget for dig!
Yderligere oplysninger: Lucy Moli,
Tlf. 86 23 06 90 (pri.) eller 89 42 13 95 (arb.)

Har du lyst til at tegne og male?
Undervisning tilbydes i:
- Tegning
- Akvarelmaling
- Akryl på lærred og papir
Undervisning hver torsdag aften kl. 18 - 20
i hobbylokalerne Trige Centervej 60, kld.
Pris: 50 kr. om måneden
Underviser: Hosain Malekzade.
Mød bare op. Alle er velkomne!
Yderligere oplysninger hos:
Hosain: Tlf. 87 39 03 21 Ilse: tlf. 86 23 07 02
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Fastelavnsfest
Søndag den 22. Februar fra kl. 14
Tøndeslagningen foregår på den store legeplads
ved Oasen
Arrangementet fortsætter indendørs, hvor der er
salg af kaffe, sodavand og fastelavnsboller.
Præmier til de bedst udklædte.
Tilmelding for alle, både børn og voksne.
En børnebillet koster 10 kr og dækker sodavand,
fastelavnsbolle og slik.
Tilmelding og køb af billetter i Oasen
Torsdag den 12. februar kl. 16 - 20.
Yderligere oplysninger hos Bodil Frederiksen,
Tlf. 27 24 51 59

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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Sy - lærer søges
Vi er blevet kontaktet af en gruppe kvinder, der
meget gerne vil lære at sy. Nogle har erfaringer
med det, andre ikke. Vi har symaskiner og et godt
lokale, men mangler en eller to personer, der har
lyst til som frivillige at hjælpe kvinderne med at sy
en formiddag om ugen.

Er det noget for dig, så henvend dig straks til
Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64 eller
Bodil Frederiksen, Tlf. 27 24 51 59

Hvem kan finde vores julestjerne?
Igen i år havde vi et fint juletræ med lys på Oasens
terrasse, og mange beboere har sikkert glædet sig
over det smukke syn, når der var mørkt udenfor.
Men desværre blev glæden kortvarig denne jul. Få
dage efter, at det var sat op blev træet fjernet og
slæbt op på grillpladsen, hvor alle grenene blev
hugget af det. Lyskæden og stjernen i toppen forsvandt også. Kæden er klippet over og kan ikke
gøre gavn nogen steder. Den er også mulig at
erstatte. Det værste er næsten, at stjernen er væk,
for den har taget lang tid at lave, så den kunne
passe lige til sit formål.

Derfor: Hvis nogen af jer har set stjernen eller har
en mening om, hvor den eventuelt kan findes, så
vil vi være MEGET glade for at høre om det.
Stjernen er ca. 25 cm. høj og har en omkreds af
jern, udfyldt med et krøllet mønster af tyndt ståltråd. En del af lyskæden var fastgjort til omkredsen af stjernen.
Giv besked til Lise i Oasen,
tlf. 86 23 16 64,
til en af gårdmændene
eller varmemesteren.

Legestuen i Oasen
Alle mødre, fædre, bedsteforældre eller andre med børn i alderen 0 - 3 år er velkomne, hver
tirsdag kl. 10 - 12 i Trigeparkens Beboerhus
"Oasen".
Vi hygger, snakker og leger med børnene.
I februar måned gør vi lidt særligt ud af fastelavn.
Den 17. februar laver vi fastelavnsris og den 24.
februar slår vi katten af tønden.
Hvis du synes, at dit barn er for lille, så kom for
din egen skyld og få en kop te eller kaffe med os
andre.
Det er uforpligtende at komme i legestuen, mød
op når du kan.
Pris 10,- kr. pr. gang for dig og dit barn (børn)
Yderligere oplysninger fås hos
Lise Reinholdt, Beboerhuset "Oasen",
tlf. 86 23 16 64 eller
Helle Hansen, tlf. 86 230744

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.
I foråret 2004 er der "Åbent Hus"
Tirsdag den 3. februar
Tirsdag den 3. marts
Tirsdag den 30. marts
Tirsdag den 4. maj
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Nyt fra Gademedarbejderen
Det har jo været ramadan og jul og nytår, så der har
været lidt stilstand på visse fronter, men jeg regner i
skrivende stund ( 6.jan) da med, at vi igen skal spille bordtennis om torsdagen kl 16-18 i Aulaen.
Det er for alle, der har lyst, og hvis tingene flasker
sig, skal vi måske også i år til Søften og spille lidt
venskabs-og hyggeturnering.
Pigeklubben fortsætter også om tirsdagen fra kl 1618.
Noget nyt er, at nogle mødre fra de libanesiske
familier har lånt mit rum et par gange om ugen.
De laver her noget undervisning af deres egne børn,
ligesom de vil lave lidt klubaktiviteter for kvinder.
Jeg er også inviteret til at komme, og jeg regner
med, at jeg vil deltage en del i de ting, der skal foregå.
Break-dance i mit regi er nu til ende, og fremover
skal man melde sig hos ST 70- holdet om onsdagen.
I december optrådte vi på Fritidshjemmet og i
SFOén, og det var en stor succes.
For at forældrene også skulle kunne komme og se
drengene danse, lavede vi 29.dec en afslutningsaften i Fritidsklubben, hvor mødrene lavede mad,
fædrene optog det hele på video og drengenes søskende spillede computer og ludo og fodbold og
andre spil.

En herlig aften med 35-40 deltagere.
Basket-holdet med Moody regner jeg også med vil
fortsætte om fredagen kl 17-19, ligesom jeg regner
med, at Kamal fortsætter med boksetræningen kl
19-21.
På bokseholdet er der stadig plads til et par stykker
mere, ligesom der altid er plads til én til på basketholdet- eller bordtennis for den sags skyld.
Der er altid plads til én til !
I uge 7 skal jeg på bondegårdsferie ved Tinglev med
nogle kvinder og børn. Jeg er ikke færdig med planlægningen, men vi bliver vel en 15-17 stk, og jeg
glæder mig, for det bliver hygsomt.
I uge 28 var jeg på lignende vis i sommerhus med
nogle mødre og børn.
Vi havde en enorm dejlig tur, og skønt vi aldrig
manglede noget, og der var, hvad der skulle være, så
var vores jyske sparsommelighed alligevel altid
med, hvorfor vi har penge til endnu en tur, og det er
den, jeg nu tager afsted på med en anden gruppe.
Dette var de få og små nyheder så tidligt i det nye
år.
Rigtigt godt nytår til alle
-og husk at snakke med de børn I møder.
Med venlig hilsen
Bodil Frederiksen

Breakdancerne, fotograferet til afslutningsopvisningen
i Fritidshjemmet. Fra venstre: Ali, Hadi, Mohammed,
Ali, Hamudi, Jafar
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Nyt fra Trigeparkens billardklub
Billard ungdom

Resultater

De nye ungdomsspillere fra Trige Billard Klub
skulle til deres første ungdomscup, efter et halvt års
træning, lørdag den 13. december 2003 i Hammel.
Ungdomsspillerne fra Trige Billard Klub var
Dennis Christiansen, Martin Mullis, Kim Wai Quah
og Sasha Rafiie. Spillerne var meget nervøse og
spændte på hvordan dagen skulle forløbe. De tog af
sted fra Trige lørdag morgen klokke 9.00, og turneringen begyndte klokken 10.00. Forældre til de
mange spillere mødte også op for at se turneringen.
I ungdomscuppen var der i alt 48 spillere fordelt i
12 puljer, de første 6 skulle starte klokken 10.00.
Efter de første havde spillet deres puljekampe
kunne de holde en velfortjent 2 timers pause, mens
resten af puljerne spillede deres kampe. Efter puljekampene blev der en deling, hvor de enten kom i Afinalen eller B-finalen.
Dennis Christiansen, Martin Mullis og Sasha Rafiie
kom i A-finalen, og Kim Wai Quah kom i B-finalen.
Kim vandt den første kamp i B-finalen efter en dramatisk omkamp, men tabte desværre den næste.
Martin var ude af A-finalen efter en flot første
kamp, mens Sasha først var ude af A-finalen efter
anden kamp. Dennis gik videre til 8-dels finalerne i
A-finalen, men tabte til ham der viste sig at bliver
nummer 1.
Dagen forløb stille og rolig uden nogen problemer,
og da hele turneringen var færdig ved 21.30 tiden,
fik alle spillerne en lille ting til billard til minde om
deres deltagen i ungdomscuppen 2003. Drengene
fra Trige Billard Klub var godt udkørte efter en
lang, men sjov dag og de glæder sig alle sammen til
de næste ungdomscupper i 2004

Trigeparkens billard klub er sluttet år 2003 ,med
fine resultater som det kan ses forneden
Ligger vi p.t. med D-hold nr. 1 ,B-hold nr.2 og Chold nr.5 kun 6 point til anden pladsen.
Vore ungdomsspiller gjorde det vældigt godt til
Hammel ungdomscup, vi har skrevet et stykke
omkring dette.
Klubben har her til det nye år, fået nyt Billardbord
og nyt tæppe, vi har derved gjort spillerlokalet, syntes vi, mere bruger venlige og håber at det vil give
flere lyst, til at prøve at spille billard.
Du er også velkommen!

Fra venstre: Sasha, Kim, Martin og Dennis med deres
træner Johnni foran

B-Rækken
Søndervangen
Trigeparken
CBC
Tousparken
Galten
Nydamsparken
Rosenhøj
Søvangen
Langkærparken
BK 22
Statsbo
Solstrålen

65
62
60
60
52
47
40
35
34
29
26
18

C-Rækken
Galten
GBC 1
Rosenhøj 1
Engparken
Trigeparken
Rosenhøj 2
GBC 3
Søvangen
GBC 2

44
36
36
34
30
30
29
26
23

D-Rækken
Trigeparken
Galten 1
Statsbo
Hjortshøjparken
Engparken
Tousparken
Rosenhøj 1
Langkærparken

60
46
46
46
44
40
40
16
27

Nyt køkken
- så er det

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

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

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

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

Registrerede
Revisorer
FRR

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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LAGERSALG
KØKKEN
BAD
GARDEROBE

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.

Erbækvej 2, 8380 Trige.
Tlf. 86 23 24 42

Traditioner i fritidshjemmets
multikulturelle minisamfund
Efter en netop overstået Ramadan og midt i fritidshjemmets julehurlumhej kan jeg ikke lade være
med at tænke på, hvordan børnene på fritidshjemmet inspireres og lærer af hinanden.
I perioden med Ramadan blev de forskellige regler
for fasten højlydt diskuteret. Nogle børn kommer
fra kulturer, hvor børn ikke faster før det fyldte 15.
år, andre børn faster/eller prøver på det meget tidligere. En del børn faster indtil kl. 14, hvor vi har
tepause, og den naturlige sult blusser op, og de må
overgive sig til frugten og brødet. De danske børn er
interesseret og spørger til fænomenet. Jeg tror alle
børn på fritidshjemmet ved, at muslimer ikke spiser
gris. Og som en dansk pige den anden dag sagde: "I
min familie kan hverken min mor, min far, mine
søskende eller jeg tåle gris, så man kan egentlig
godt kalde os for muslimer". Man kan også som
muslim komme i tvivl om, hvad man må spise. Som
en lille arabisk pige spurgte, idet hun pegede på en
tomat: "Er det gris?"
På fritidshjemmet har vi den tradition, at børnene
selv hejser flaget den dag, de har fødselsdag. Alle
børn glæder sig til dette, også selvom de er muslimer, og ellers ikke bekymrer sig om fødselsdage.
Efterhånden er det også de færreste børn, som ikke
må komme til fødselsdag hos kammeraterne. Det
synes jeg personligt er godt, da netop det at komme
til fødselsdag hos klassekammeraterne er noget af
det, der er med til at skabe sammenhold, ud fra en

forståelse af, at fælles gode oplevelser skaber fællesskab.
Til fritidshjemmets julefest går pigerne fra 2.kl. og
3.kl. Lucia, og det hvad enten deres familier kommer fra Libanon, Sri Lanka, Somalia, Danmark og
tro mig, øjnene stråler på samme måde af stolthed
og koncentration. Der produceres julegaver for
tiden, og det har ALLE travlt med. Måske nogle af
dem bliver afleveret før juleaften, men pyt med det.
Børnene er med i det fællesskab som er i fritidshjemmet omkring julens traditioner. Og gad vide
om der ikke rundt om i mange af Triges børnefamilier har indsneget sig et lille juletræ, og det uanset
etnisk herkomst. Det synes, jeg er herligt, for juletræer skaber glæde hos ethvert barn. Og det gør
TV´s julekalendere også, det både Nissebanden og
Jesus og Josefine. Jeg kender ingen børn, som ikke
ser julekalender, og hvorfor skulle de heller ikke
det???
Når julen er forbi, hvad den er når dette blad
udkommer, ja så håber vi på frost og sne. Intet er
skønnere end en vild kælketur.
Dette var ordene for denne gang.
Med venlig hilsen
Personalet
v/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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EL-INSTALLATION ApS

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

Tlf. 86 23 16 93

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

Tømrerarbejde
GRATIS
KONSULENT
BESØG

Ring hellere straks til

ISOPLASTICON
Hornsbjergvej 3
8380 Trige
Fax 86 23 16 77

A
P
S

86 23 16 56
www.isoplasticon.dk

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 28. februar
Lørdag den 27. marts
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.

30

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 også i 2003 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

Multi-Medie-Show
med gøgleren Tonni Trifolikum
Trige Forsamlingshus
Mandag den 16. Februar kl. 19

"Danmarks indre emigranter"
Et lyslevende selvportræt!
I starten af 70-erne genoptog Trifolikom sin families tidligere livsstil og sammen med hesten Mongo
blev han rejsende.
I showet levendegør han gøglertraditionen med sine
gamle dukker, sine numre og sine historier indrammet af lysbilledernes skiftende virkelighed.

"I grøftekanten gror
de smukkeste blomster
og de sjoveste mennesker."
Billetter af 30 kr for voksne og 15 kroner for børn
kan købes i Trige NærKøb eller ved Lise Reinholdt
i Oasen, tlf. 85 23 16 64.

Gennem sine fortællinger om livet på landevejen
sætter han spot på nutidens fordomme om de fremmede og danskernes dobbeltmoral !
Showet er beregnet for voksne, men børn kan også
sagtens være med.
Arrangør: Aktivitetsrådet i Trigeparken.

Samsøvej 31
8382 Hinnerup
www.marimatech.com

• Sikkerhedssystemer til
kaj-anlæg
• Instrumenter til havneopmåling
• Navigationssystemer til
store skibe
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Det sker i Trige, Ølsted og Spørring
Februar/Marts

Dato/Tidspunkt Aktivitet

Sted

Arrangør

28. jan. kl. 14:30

Nytårskoncert med
Prinsens Livregiment og
Kirsten Siggaard.

Bakkegårdshallen

Fællesråd, m.fl.

3. feb. kl. 18:30

Skolebestyrelsesmøde

Bakkegårdsskolen

Skolebestyrelsen

3. feb. kl. 19:30

Generalforsamling, fodbold

Bakkegårdshallen

ST70 Fodbold

16. feb. kl. 19:00

Multi Medie Show m.
Tonny Trifolikum

Trige Forsamlingshus

Aktivitetsrådet i
Trigeparken

17. feb. 19:30

Esben Harding Sørensen
Ølsted Sognehus
“Verdenskunsten og kristendommen”

Menighedsrådet

18. feb. kl. 19:30

Generalforsamling hovedf..
ST70 Hovedforeningen

Bakkegårdshallen

ST70
hovedbestyrelsen

20. feb..kl. 19:00

“Visens Venner”

Trige Forsamlingshus

Borgerforeningen

22. feb. kl. 13:30

Fastelavnsfest

Trige Forsamlingshus

Grunejerforening
Holmkær

22. feb. kl. 14:00

Fastelavnsfest

ved Oasen

Aktivitetsrådet i
Trigeparken

25. feb. kl. 19:30

Generalforsamling badminton

Bakkegårdshallen

ST70 Badminton

3. marts. kl. 14:00 Skolebestyrelsesmøde

Bakkegårdsskolen

Skolebestyrelsen

14. mar. kl. 10:00 Biskop Kjeld Holm prædiker

Ølsted Kirke

Menighedsrådet

29. mar. kl. 18-21 Salsa undervisning, intro.

Beboerhuset Oasen

Aktivitetsrådet i
Trigeparken

30. mar. kl. 19:30 can. theol. Morten Hørning
“Til Påskefest i Jerusalem”

Spørring gl. Skole

Menighedsrådet

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

Nybyggeriet på Vestermøllevej
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