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Se flere billeder fra Trepas på vores hjemmeside.

Nogle dyr har vinger, andre har ikke. I Væksthuset
findes alt fra krybdyr og fisk til papegøjer og geder.

De eksotiske planter og træer er velvoksne nok til, at
især børn kan finde glæde i at udforske området, enten
med familien eller i forbindelse med en fødselsdag.

LIVET MELLEM DE RØD
Grønne fingre. 50-årige Trepas er stadig i voksealderen. I Hald
Ege passes og plejes en skov af spændende tilbud.

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

Mange af dyrene har fået navne. Tukanen her hedder Hr. Henning.

HALD EGE: »Ikke bide,« lyder formaningen fra 40-årige Gitte Hansen, der
ellers er godt i gang med at friste den
gråsprængte papegøje, Luffeline, med
sin ene pegefinger. Hun får den dog
flyttet, fingeren, inden næbet bliver
boret omkring spidsen. I stedet bliver det fjerklædte væsen spist af med
fuglefoder.
Gitte Hansen er én af 18 medarbej-

dere på Trepas’ Hald Ege-afdeling,
Væksthuset. Et oplevelsescenter, der
ligger som en lille, subtropisk oase
blandt byens røde barakker. Her skal
Gitte og resten af flokken bruge deres grønne fingre, og her skal de passe og pleje aber, leguaner, fugle, fisk,
geder og høns til glæde for både dem
selv, men også for de viborgensere,
gæster og turister, der svinger ind
forbi for at opleve dyreriget.
Trepas er et beskyttet værksted,
men faktisk er lige netop Væksthuset
knapt så beskyttet som mange andre
afdelinger. Selvfølgelig er der også
her ansat folk med pædagogiske og
faglige evner til at guide, vejlede og

hjælpe medarbejderne, der alle har
visse former for fysiske eller mentale
begrænsninger - men det er også på
mange måder her, at Trepas møder
Viborg - og at Viborg møder Trepas.
»Jeg er glad for dyr, og jeg elsker
at passe dem. Hver gang, jeg går på
arbejde, så gør dyrene mig glad. Jeg
kan stå i en time og kigge på et dyr,«
fortæller en anden af Væksthusets
medarbejdere, Hanne Kirkelund,
mens hun stiller sig demonstrativt
frem til et af de mange, store fuglebure.
»Men så blev jeg nok ikke færdig
med arbejdet foreløbigt. Men jeg elsker bare at kigge på dem, og jeg el-
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Gartner Britta Nielsen fodrer de fire aber med
hjemmedyrket banan. Også i Væksthuset skal man
have noget at vækste af. Foto: Morten Dueholm.

Hanne Kirkelund (t.h.) elsker at arbejde med
dyr - det er det bedste arbejde, fortæller hun.

40-årige Gitte Hansen fodrer fuglene, her papegøjen Luffeline.

ØDE BARAKKER
sker at kæle for dem. Det her er det
bedste arbejde,« siger hun begejstret.

For gammel
Væksthuset blev åbnet for ti år siden.
Dermed har ikke kun Trepas, men
også Væksthuset jubilæum i år. Antallet af dyr og planter er der ikke
tal på, og gæster er der, indrømmer
personalet, der består af pædagog
Lis Sørensen, gartner Britta Nielsen
og værkstedsassistent Per Eriksen,
»for få af« - selvom stedet dog heldigvis i stigende grad bliver benyttet til
blandt andet børnefødselsdage.
Ja, for hvem har ikke drømt om at
gå på skattejagt i en jungle...?
Per, Lis og Britta har alle været
med i og omkring Væksthuset nærmest lige fra starten.
Per var med til at anlægge hele

herligheden, mens Britta dengang bistod ved arbejdet som en slags konsulent. Hun arbejdede ved Botanisk
Have i Aarhus, men tog siden permanent til Viborg - og til Væksthuset.
»Jeg havde været i Botanisk Have
i otte år, og længere plejer jeg ikke
at arbejde ét sted,« forklarer hun om
skiftet.
»Men det har du så gjort nu,« konstaterer Lis Sørensen.
»Ja, men nu er jeg også så gammel, at der ikke er andre, der vil have
mig,« siger Britta med antydningen
af et skævt smil på læben.
»Det her er et frit sted at være, og
der sker mange sjove ting, der ikke
lige har med planter at gøre. Det er
et dejligt og alsidigt sted,« forklarer
Britta Nielsen videre, mens de andre
smilende bekræfter, at stedet, som

Trepas’ motto siger, er »mere end en
arbejdsplads.«
Alsidigheden betyder meget for
alle tre ansatte, og ingen af dem er i
tvivl om, at medarbejderne her har
fundet deres kald.
»Når de tager hjem, så føler de, at
de har lavet et stykke arbejde, der
giver mening,« lyder det samstemmende.
Væksthuset ser i øvrigt ud til at
fortsætte med at vokse. Viborg Kommune, der driver Trepas, har således
planer om at udvide stedet i de kommende år, så både attraktionsværdien
og medarbejderne kan gro yderligere.

Der findes fire hvidørede silkeaber i Hald Eges subtropiske skov.
De kommer gerne frem, hvis man har lidt banan i hånden.

