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Duften af succes
Mad med mere. Kløvercaféen er et samlingssted, et værested og et fristed. Her
samles hver dag mennesker med mangt og meget til fælles.

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

VIBORG: »Jetteee!« bliver der
råbt fra køkkenet. Tonefaldet
indikerer, at det haster.
»Koger det?« svarer Jette
Jensen halvretorisk, mens
hun iler af sted mod køkkenet, hvor Morten Johannesen
står og skærer squash til dagens ret, pastafad med skinke.
I Kløvercaféens lyse lokaler har de andre medarbejdere travlt. Flemming Bay svinger støvsugeren, mens Anita
Laursen sorterer bestik. Om
et par timer åbner dørene, og
så gælder det om at være klar.
Klar har de efterhånden
været i 23 år, medarbejderne
og de ansatte i Kløvercaféen.
Siden man for første gang slog
dørene op i marts 1991, har lokalerne fungeret som et fristed for udviklingshæmmede,
handicappede og andre personer med særlige udfordringer.
Af samme grund kræver
det et medlemskab af caféen,
hvis man ønsker at benytte
stedet. Et kontingent koster
10 kroner, og det gælder resten
af livet. Caféen er ikke et spisested for alle byens borgere,
det er et samlingssted for personer i samme båd.
»Det sikrer, at de, der kommer her, føler sig trygge og
godt tilpas,« forklarer Jette
Jensen.

Alex Bæk Olsen har styr på gulerødderne under kyndig vejledning af Jette Jensen. Dagens ret er sund - det er den i øvrigt ofte. Foto: Morten Dueholm
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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 handicaps ikke er i
stand til at indgå på det almindelige arbejdsmarked

En blæksprutte
Kløvercaféen er placeret i
skyggen af Sortebrødre Kirke, på adressen St. Sct. Mikkelsgade 10. Der er åbent næsten hver dag, og 20-30 gæster
kigger forbi dagligt. Til et måltid, til en snak og til en hyggestund.
Stedet kan også benyttes til
julefrokoster, fødselsdage eller
andre større fester. Her favner
man alle behov.
»De største udfordringer i
mit arbejde er, at jeg hele tiden skal være omskiftelig.
Her kommer mange kunder,
som har brug for at få hjælp
eller en snak,« siger Jette Jensen, der er uddannet køkkenassistent og pædagog.
Hun har været ansat i Kløvercaféen i fem år, og begge
uddannelser er særdeles relevante i hendes arbejde. Begge

{ 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, i anledning af stedets 50 års
jubilæum, portrættere en række mennesker, der har deres gang på Trepas

Flemming Bay svinger støvsugeren og stolene. Kløvercaféen
skal være ren og pæn, når der kommer gæster.

dele vægter hun lige højt.
»Jeg tror, jeg har verdens
bedste arbejdsplads. Jeg er
omgivet af glade medarbejdere og kunder. De glæder sig til
at komme her og få noget godt
at spise, og jeg bliver altid kun

mødt med smil,« siger hun.

Vigtigt med venner
Kløvercaféen har ni medarbejdere og to pædagoger ansat. På skift har de dag- og aftenvagter.

Blandt de mest rutinerede
af medarbejderne er Flemming Bay på 48 år, der om nogen har lært at svinge en støvsuger. Han har nemlig været
med på caféholdet, siden den
åbnede for første gang.

»Det er et dejligt sted at være. Det er skønt. Man har sine
venner lige ved siden af sig
hele tiden, og det betyder meget for én,« fortæller Trepasmedarbejderen.
Han fortæller, at han lige-

frem glæder sig til at komme
på arbejde - ligesom han glæder sig til også at komme i caféen, når han har fri. Maden
er nemlig blevet bedre, end
den var for 23 år siden, bekræfter han med et grin.

