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Leder 

Kære alle sammen 

 

Så er vi kommet til maj 2022, og endnu engang tid til kløverbladet. 

Der summer af liv rundt omkring på Trepas. Vi har stor fokus på 
både at få den rigtige pris for de vi laver, men også at sikre at vo-
res kunder får den gode kvalitet, når de vælger os. Så stor tak til jer alle for at 
sikre den gode kvalitet. 

Samtidig er det også vigtigt, at vi sammen bliver ved at sikre den gode arbejdsplads. 
Her skal vi sikre, at alle får indrettet deres arbejdsplads allerbedst til dig. 

Derudover er i alle med til, at vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø, når i vælger 
hvordan i er sammen med lige præcis jeres kollegaer. 

Med foråret følger ofte også en masse ting, der sker. Vi har netop lige afsluttet 2 ugers 
skridt konkurrence, noget vi kommer til at gentage igen til efteråret. 

Derudover skal vi jo have fejret Kløvercafeens jubilæum med en fest fredag d. 10. juni. 
Glæder mig til at se jer alle sammen. 

Derudover er der naturligvis Søndersøløb og Snapstinget, som traditionelt deltager vi i 
de 2 ting. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 1. september, hvor vi er i fuld gang med 
at arrangere en ”kom og mød” festival.   

Til slut vil jeg sige jer hver især ”tak for din indsats” for, at Trepas er en fantastisk        
arbejdsplads.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Mulvad Barrett  
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  Jens Nielsens 25 års jubilæum 
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 Lisbeth Nygaards 25 års jubilæum 
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Hald Ege Miniregnskov 

Her i regnskoven er der bare sket rigtigt meget i den sidste periode.                  
Vi nyder alle at der kommer mange gæster igen. 

Vi nyder foråret og der bliver plantet og gravet og alt spirer og gror.  

Som i kan se har vi fået et stort akvarie fra Viborg sygehus. Det er rigtigt fint og 
pynter godt op i cafeen. Det var et stort projekt at få det flyttet, der er Cichlider i det og de yngler 
også rigtigt godt. De cichlider vi har lever bedst mellem sten og sand, derfor er det lige nu et akva-
rie uden planter. 

Vandrende pinde eller rettere sagt vandrende rosen grene har vi også fået. De er sjove og ligner 
lidt noget fra fortiden. 

Chinchillaer har vi også fået, der kom en mand som ikke kunne passe dem mere, så det kunne vi 
ikke sige nej til, Luise har med tålmodighed fået den ene til at komme ud og sætte sig på hendes 
arm. 

Ask har været på bi avler kursus og vi har fået sat 2 bistader op, der er flere medarbejdere som 
passer og holder øje med bierne og vi glæder os til at smage honning på et tidspunkt.  

Vi har stadig maddag om mandagen, men nu med ekstra fokus på at det er sund mad. Nogle gan-
ge ser det lidt anderledes ud, end det nogen plejer at få, men det smager rigtigt godt.  

Der bliver plantet nye orkideer og meget andet og vi er lige gået i gang med kvas hegn. Vi har i det 
hele taget meget fokus på hvordan vi kan hjælpe naturen og lave og bruge vores kompost.   

Der fuld gang i at lave brænde, medarbejderne kløver, lave brændestabler og køre ud til kunder 
med træ på livet løs. 

Vi har været på heldags tur til Karup flyveplads. Det var en super god dag, hvor vi både så rednings 
køretøjer, helikoptere og hvordan de træner deres hunde.   

Det var lige lidt om hvad der sker herude. I det hele taget har vi det ret godt, alle er gode til at    
hjælpe hinanden og er der dage hvor nogen har mindre energi er det også helt ok og så smitter an-
dres gode humør næsten altid af. Alle er rigtigt gode til at komme og sige hvis de har brug for at 
snakke eller der er noget de undres over, ikke kan forstå eller hvis der er noget på arbejdet de ger-
ne vil have lavet anderledes eller noget der hjemme man gerne vil dele med os andre.  

Maj måned startede med Pers 25 års jubilæum, det var en kanon god dag med masser af menne-
sker pølsevogn og en masse snak. 

Håber i har det rigtig godt i alle afdelinger og husk i altid er velkommen til at komme en tur forbi os 

her i Mini regnskoven.  
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Så er der nyt fra dæk og metal afdelingen af, og ja hvad er der sket efter vi har 
haft en god vinterferie jo, som en hver anden person ved så kan det godt være lidt 
hårdt at starte op igen på ens arbejde efter en god vinterferie. 

Jo vi har fået 3 nye opgaver hvor af to af dem er til privat kunder og en til et firma så det er jo godt 
med lidt nye arbejdsopgaver, så vi klager skam ikke over det. 

Der skal laves en løbegård til en privat kunde som har en hund og der er nogle der i fuld gang med 
den opgave, og resultatet skal nok blive godt og det bliver lavet af stålstolper så det bliver spændene 
at se hvad kunden siger til den løbegård når den er færdig. 

Den anden nye opgave er at der er nogle der skal lave et bordstel til en kunde som skal bruge det til 
en bordplade, og ja det stel bliver udført i stålstolper og det bliver spændende at se hvordan det stel 
kommer til at se ud når det er færdig lavet. 

Ud over det, har vi fået en opgave hvor der er nogle der skal bore nogle møtrikker til et firma som 
hedder Buhler og ja det er en god portion der skal laves af de møtrikker til den kunde. 

Ja, så har vi fået lidt travlt med diverse bilkunder som skal have skiftet vinterdækkene ud til sommer-
dækkene, så det er også lidt travlt med, nu da vinteren er ved at være over og hvor vejret vil være 
lidt forskelligt, lidt sol regn osv.  

Der er også gang i de kobbertråde som skal blive til ringe som el afdelingen skal bruge på de ordre 
hvor de ringe skal i de poser som der nu skal bruges, så der er skam også travlt med dem. 

Af ordrer, er der også gang i at lave clips til gyldevogne som Samson skal have, De er en del af nog-
le gyldevogne som skal bruge de clips. Hvor de lige sidde, ja det ved vi ikke, men de clips skal være 
på hver vogn, så det er godt nok. 

Så er der nogle der er i gang med at sætte små ringe ind i nogle tykke guld ringe som skal bruges til 
diverse radiatorer, og der bliver lavet mange af dem, og det er til et firma ved navn Danfoss.   

Ud over det, er der også en anden ordre til det firma, det er nogle springringe som det firma også 
skal have. 

Så der er nok af ordrer til os nede i vores afdeling lige pt, og ja så kan man sige at vi ikke mangler 
noget arbejde lige foreløbig. 

Dæk og Metal  



 10 

 

 
Hjemmebesøg; 

Den 7. marts var 5 medarbejdere fra pakkemontagen invite-
ret til hjemmebesøg hos Anne Hassing, hvor der blev serve-
ret rundstykker, te og kaffe. 

Efter kaffen var alle ude at gå en tur i området, og alle hav-
de en rigtig hyggelig dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåtur til Undallslund; 

Vi havde i pakke/montagen en periode, hvor vi ikke havde så meget arbejde inde, så derfor lavede vi 
nogle aktiviteter ud af huset. 

Denne fredag fyldte vi 2 busser med medarbejdere og kørte en tur til Undallslund. 

Her gik vi en god lang tur i skoven og snakkede lidt om, hvad vi alle skulle lave i weekenden. 

Vi ledte efter en iskiosk, men uden held   

 

Pakke Montage  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGy_GU3eTSAhVDBywKHei-BtYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.heaven4kids.dk%2FLeget%25C3%25B8j%2FK%25C3%25B8kkengrej%2FDantoy-Plastik-koekkensaet&bvm=bv.149760088,d.bGg&
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Besøg i caféen; 

I marts havde Hanne arrangeret et besøg i cafeen, men hun var desværre blevet syg, så det blev 
Anette, der tog med.  

Der var 8 medarbejdere tilmeldt til arrangementet, og vi mødtes kl. 17 i caféen, hvor Lise og de andre 
medarbejdere på caféen havde lavet lækker laks i flødesovs. 

Vi hyggede med snak og grin ved bordet, og der blev spillet 
både dart og billard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionshold; 

Vi har i pakke/montagen startet nyt motionshold på Nørremarken, så vi nu har både et tirsdagshold og 
et torsdagshold. 
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Ledningskaos; 

Anders fra det nye lager synes at det var træls, at vi ikke havde arbejde nok i pakke/montagen, så 
han besluttede, at han ville give os noget at rive i. 

Han væltede med en hel palle oprullet ledning, som vi så skulle filtre ud og rulle op. 

Det var en meget stor opgave, som tog lang tid. 

Anders lovede at give ”drømmekage” til pakke/montagen for at hjælpe ham, og man må sige, at det 

blev ved tanken – vi ”drømmer” stadig….   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaver; 

Vi har fået en ny stor opgave, hvor vi skal sortere og tjekke kunstige 
lys for fejl. 

Der var rigtig mange der ikke duede, så det var en stor opgave med at åbne kasser med lys og pak-
ke dem i defekt-kasser. 

Vi har i pakke/montagen overtaget Devi-opgaven fra elafdelingen, som har meget travlt. 

Vi har fået sat 2 store reoler op, som allerede er fyldt med alle mulige dimsedutter og et stort rundt 
bord, som vi skal gå rundt om til de forskellige pakkeopgaver – det bliver spændende at komme i 
gang. 

Meget af vores pakning af hårfarver er fra nu af overtaget af det nye lager, men lidt beholder vi sta-
dig - så det er nok desværre slut med stjerneskud og wienerbrød fra Stig og Lasse i pakke/

montagen☹    

Lageret har også overtaget kantpælene fra pakke/montagen. 

 

Margrethe 

Mette Vennings 10 års jubilæum d. 5. december 2021 
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Her i afdelingen er der sket en masse siden sidst.  

Juletur 

Endelig kunne vi komme på afdelingstur igen. Vores blev til en juletur i Den 
Gamle By i Århus først i december. Vi startede ud fra Trepas kl. 9.00. På turen derud var vi omkring 
Fussing sø og få morgenkaffe og rundstykker til. Det var noget af en kold fornøjelse, for det blæste 
en strid vind på det tidspunkt. Trods det så vi nogle på vej ud at bade. 

Det var en hyggelig dag, hvor Den Gamle By blev udforsket. Der blev også brugt en masse penge 
på souvenirers og bolcher. 

 

Fødselsdage 

Vi har haft 2 runde fødselsdage. Lene F. er blevet 50 år. Henrik P. han er blevet 60 år og Ulla havde 
sidste dag på Trepas d. 7. april. Her gav hun rundstykker og vi fejrede hendes 60-års fødselsdag og 
sagde pænt farvel og god vind fremover til hende. 

 

 

 

 

 

 

 

El afdelingen  
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Velkommen i afdelingen 

Vi har også fået nogle ”nye” gamle medarbejder ansat i el. afdelingen, som vi nu 

får lov til at ”hundse rundt med”   Kim B. Mikkelsen er kommet tilbage efter at have været i Dæk 
og Metal i nogle år. Derudover har vi også fået Annette, hun har været i Kløvercaféen i mange, man-
ge år… 

 

 

Ergonomikursus 

Tirsdag d. 3. maj startede vi, med første af 3 kursushold i ergonomi. Kurserne foregår på Nørre-
marksvej, hvor Evy underviser os. Det er et rigtigt kursus, hvor vi både får undervisning, god mad, 
samt et kursusbevis. 

Dagen gik godt og alle var meget interesserede. Vi gik hjem med en masse god ny viden, som vi kan 
bruge i dagligdagen for at passe på os selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afdelingen  
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    Noget af det vi lærte var 2 ny sjove remser/sange, som kan bruges for at få gang i kroppen efter at 

have siddet i den samme stilling i lang tid   Vi skulle også huske at sætte det ene ben foran det 

andet, inden vi f.eks. sætter os ned eller rejser os op fra en stol eller andet.  

En god remse vi også lærte var…. ”den næste stilling er den bedste”, forstået på den måde, at det 
ikke er godt at blive ved med at stå/sidde i flere timer i træk, i den samme stilling. 
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Fra dec. til marts var vi så heldige at låne Ole ude fra Miniregnskoven. Vi 
håber, at vi til næste vinter må låne ham igen :-)  

Pga. Corona måtte vores julefrokoster aflyse, da vi ikke måtte være så 
mange mennesker i caféen, så der fik vi ikke lavet så meget flæskesteg. 
MEN jeg skal da lige love for, at vi så har lavet meget af det lige siden. 

Vi har nemlig haft mange lukkede engagementer, som er blevet flyttet til nu pga. Corona. 

En af dem, vi vil huske, er Bettinas 50 års fødselsdag, som blev holdt her i cafeen. 

Hun havde også bestilt live musik nemlig selveste Mek Pek med band. Hold nu op en fest de kunne 
lave…. Og da Jette har været her så længe, at hun kunne huske, da han spillede til Bettinas 40 års 
fødselsdag, fik vi advaret naboerne om høj musik, og det var godt.  

Søndag d. 24 april havde vi 31 til brunch. De fleste kom efter at have gået søen rundt med Per.     

Det var en rigtig god dag og alle syntes at, det skal vi gøre om igen, så nu må vi se :-)  

Kløvercaféen  
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Hej med jer :-) 
 
Vi har være på sommertur til Aqua. Vi mødes her om morgen kl. 9.00 og vi startede med rundstyk-
ker på Nørremarken og rundvisning. Vi sluttede af med at spise, det var en hyggelig dag. 

 

Kantinen  
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Vi har fået nye stole og borde i kantinen, Vi synes det ser godt ud. 

Vi har også haft to søde studerende fra Tjekkiet i praktik i godt to uger. 
 
Vi har det godt og god humor. 
 
Hilsen alle os i kantinen. 
 
Skrevet af Anne  
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OPSLAGSTAVLEN 

 

 

 

 

• 

 

 

• 2 dl mælk, stuetempereret 

• 25 g gær 

• 2 æg 

• 1 spsk sukker 

• 450 g hvedemel 

• 1 tsk salt 

• 1 tsk stødt kardemomme 

100 g smør, stuetempereret 

Ingredienser 

Varme hveder  

 

 

Rør gær ud i en skål med stuetempereret mælk  

og rør derefter æg og sukker i mælken. 

Bland mel, salt, kardemomme godt sammen i en ren skål 

 og smuldr smør i, til en ensartet fintsmuldret blanding. 

Ælt nu de to blandinger sammen,  

til dejen bliver smidig, blød og lækker. 

Kom dejen i en skål og stil den til at hæve i 2 timer på 
køkkenbordet,  

dækket med et rent klæde. 

Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den godt igen-
nem. 

Del og form 16 lige store boller.  

Sæt dem tæt, men uden at de røre hinanden på en bra-
depande med bagepapir.  

Kom et rent viskestykke over og lad dem efterhæve i 2 
timer. 

Pensl bollerne med sammenpisket æg  

og bag dem i en forvarmet ovn ved 180 grader varmluft i 
16-17 minutter. 

Skær midt over og rist hvederne og nyd dem, smurt med 
iskoldt smør  

Fremgangsmåde 
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Mandag d. 9. maj  Bøf og bowling  

Onsdag d. 18. maj   Banko i Kløvercaféen  

Fredag d. 20. maj   LUKKET Personaledag 

Fredag d. 27. maj   LUKKET  (Dagen efter Kr. himmelfart) 

Tirsdag d. 31. maj   Søndersøløb 

Tirsdag d. 31. maj   Skive Handicap Festival 

Fredag d. 10. juni   Jubilæums fest  i Kløvercaféen  

Onsdag d. 15 juni   Fri kl. 12.00 

Onsdag d. 22. juni  Trepas bandet spiller til Snapsting 

Uge 29 + 30    Sommerferie Trepas  

Uge 29 + 30 + 31   Sommerferie Kløvercaféen  

Onsdag d. 17. august  Fri kl. 12.00  

Torsdag d. 1. september Kom og Mød festival  

Onsdag d. 14. september Fri kl. 12.00 

 

                                                                                                                             

Der er/kommer mere info om ovennævnte begivenheder på hjemmesiden.  

2022 
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Jakob Bilstrup   Pak/Montage D.26/5  25 år   

Rasmus  M. Christiansen Regnskov  D.30/7 10 år 

Henrik Grønning Thomsen Pak/Montage D.27/8 10 år 

Anne H. Mikkelsen  Pak/Montage D.10/9 10 år 

Morten Johannesen  Café   D.18/9 10 år 

Henrik B. Tilsted   Pak/Montage D. 03/12 10 år 

 

 

Jubilæer 2022 

Runde fødselsdage 2022 
Vi siger TILLYKKE……. 

 

Arne Skov     Dæk og Metal D.12/05 70 år 

Luise Bødskov Hansen   Miniregnskov D.27/05 25 år 

Søren Søvsø Poulsen   Pak/Montage D.11/08 30 år 

Therese Kolding Jørgensen Regnskov  D.28/08 30 år 

Martin Christensen  Regnskov  D.24/10 25 år  

Michael M. Rosenberg   Regnskov  D.26/10 40 år 

Henrik Vestergaard  Olsen  Pak/Montage D.18/11 60 år 

Toni Hellden    Dæk og Metal D.30/12 60 år 

  

 

Flagdag på  

Håndværkervej 
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