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Ejler Madsen har været ansat på Trepas i 49 år. Dermed har han været med nærmest hele vejen. Foto: Morten Dueholm

Ejler er historien om Trepas
Jubilæum. 65-årige Ejler Madsen fra Hammershøj har været med næsten hele Trepas’ 50-årige historie.

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

VIBORG: Det guldur, han bærer på det ene håndled, fik han
foræret for ni år siden. Det var
dengang, Trepas fejrede, at Ejler Madsen havde været ansat
i 40 år.
Nu er Ejler Madsen så igen
blevet bedt om at lægge hovedet i blød. Markeres, det skal
det nemlig, at den 65-årige
medarbejder næste år kan fejre sit 50-års jubilæum i værkstedet på Vævervej.
Nej, der er ingen tvivl om,
at Ejler Madsen på mange måder er historien om Trepas.
Stedet, der i sin tid åbnede på
Jegstrupvej, men som siden
flyttede og voksede sig både
stort og stærkt, har i år 50-års
jubilæum, og dermed har Ejler Madsen været med næsten
hele vejen.
»Jeg startede en tirsdag, for
min mor havde sagt, at jeg ikke måtte begynde på en mandag,« husker Ejler tilbage, inden han finder et af sine var-

me, brede smil frem.
Hænderne har han foldet
på maven, og selvom han kigger noget genert ned i bordet,
så vil han hellere end gerne fortælle om det sted, der
på mange måder har været
hans liv.
Da han begyndte på »det
nye værksted på Jegstrupvej,«
var han en af de yngste. 16 år
gammel.
Forinden havde et par perioder hos en gartner og en malermester ikke helt fungeret
som håbet, men en dag kom
Villy Peter Madsen, værkstedets førsteleder, hjem til Ejlers
hjem i Hammershøj, hvor han
tog en snak med Ejlers forældre. Villy Peter Madsen tilbød
deres knægt en plads på værkstedet i Viborg, og efter at have
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tirsdag, for min
mor havde sagt, at jeg
ikke måtte begynde
på en mandag.

»
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luret lidt på forholdene takkede Ejler ja.
Hans forældre skrev under
på en aftale, og så kunne Ejler,
selvom han ikke var blevet 18
år, tage »skinnebus« ind til Viborg. Værkstedslederen stod
klar på stationen til at køre
Ejler det sidste stykke ud til
hans nye arbejdsplads, husker den 65-årige medarbejder klart og tydeligt.

Plads til at være
Igennem årene har Ejler Madsen og de øvrige medarbejdere på Trepas - dem er der lidt
flere end 120 af - haft meget
forskelligt arbejde i hænderne. I starten lavede Ejler lampeskærme, »men så kunne de
få dem lavet billigere et andet
sted, og så skulle vi ikke lave
det mere,« husker han. Siden
lavede han gardinstænger og
så legetøj. Det sidstnævnte var
især en sjov udfordring, afslører smilet på Ejlers mund.
I dag er den 65-årige medarbejder i det, der hedder Serviceafdelingen. Det er den afdeling, hvor medarbejderne
får lov at lave meget af det, de
har lyst til. Kreative aktiviteter som ler, fisketure eller spil

i haven. I afdelingen får medarbejderne da heller ikke løn,
men i stedet et tilskud til deres
pension. Godt 20 medarbejdere og tre personaler med faglige og pædagogiske uddannelser har sin gang her.
Men egentlig kan Ejler godt
lide at arbejde, så sommetider
flyttes der lidt produktion ind
til ham. Så har han det at koncentrere sig om. Grunden til,
at han er i serviceafdelingen,
er primært, at han her har
brug for ro omkring sig. Her
er tryghed, og her er plads til
at være.
Og det bedste, siger han,
ved at være på Trepas, det
er, at han her får muligheden
for »at være sammen med nogen.«
Det har han indtil videre
været i 49 år.

Fakta1

Trepas - 50 år
{ Trepas er et beskyttet værksted under Viborg Kommune
{ Målgruppen er »folk med begrænsninger«, tidligere
kaldet »voksne udviklingshæmmede,« altså folk der grundet
udviklingsforstyrrelser og/eller fysiske handicap ikke er i
stand til at indgå på det almindelige arbejdsmarked
{ Brugerne kaldes »medarbejdere«, og dem er der 120 af
{ Derudover er der ansat omkring 25 personaler i Trepas
{ Trepas driver et maskinværksted, et ledningsværksted, en
pakke-montageafdeling, en serviceafdeling, Væksthuset i Hald
Ege samt Kløver-Cafeen. Derudover er der i maskinværkstedet
en »Task Force«-gruppe, som tager ud og løser opgaver udenfor
Trepas, blandt andet på Viborg Stadion. Desuden har Trepas sit
eget band, Trepas-Band, som tager ud og optræder af og til.
{ Mottoet for Trepas er »mere end en arbejdsplads«
{ Folkebladet vil i den kommende tid portrættere en række mennesker,
der har sin gang på Trepas, i anledning af stedets 50 års jubilæum

