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Ejler Verner Madsen har 50 års jubilæum hos Trepas. Normalt tager han bybussen på arbejde, men det blev der
for en stund lavet om på i går. Foto: Morten Dueholm

Et helt liv i
Trepas’ tjeneste
66-årige Ejler Madsen har brugt 50 år hos Trepas. I går
blev han fejret af kollegerne.
JUBILÆUM

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

VIBORG: For 51 år siden blev
det beskyttede værksted Trepas oprettet. Året efter blev
16-årige Ejler Madsen fra
Hammershøj ansat, og siden
har de to så dannet parløb.
Da Ejler Madsen for 50 år siden
havde første arbejdsdag, var
det tirsdag. Hans mor mente ikke, at man skulle begynde på sin nye arbejdsplads en
mandag, og så blev det sådan.

I et halvt århundrede har
Ejler Madsen taget først skinnebussen fra Hammershøj, siden anden offentlig transport
på arbejde. Pligtopfyldende er
han, én man kan regne med.
På første arbejdsdag stod
Trepas’ leder klar på stationen til at hente den 16-årige
knægt. Også denne mandag
anno 2015 havde Ejler fri, og
på den måde gentog historien sig. Men Ejler måtte alligevel i tøjet, ind på Trepas, ind
til en omgang festivitas med
ham som centrum. Således
blev han atter hentet af sin leder, denne gang på adressen i
Viborg, da John Koldby svingede ind forbi i sin nypolere-

de veteranvogn. Mærkedagen
blev der bestemt lagt mærke
til, og klokken 14 rullede de to
så sammen ind på matriklen
på Vævervej 11B, hvor en stor
del af de omkring 120 medarbejdere tog imod chaufføren
og jubilaren, chefen og medarbejderen, med dannebrog
og brede smil.

Historien om Trepas
Ejler Madsen er ifølge Trepasleder John Koldby en både
rar, omhyggelig, omgængelig,
flittig og dygtig medarbejder.
Godt husker han også, men
højt taler han ikke. Et særdeles stille væsen er Ejler, så det
var uvant stor ståhej, der var

om ham i går. Det manglede
bare, og gaver og håndtryk,
hurra’er og hilsner strømmede imod hovedpersonen i går,
så snart han trådte ud fra sin
plads i den åbne bil.
For Ejler er på mange måder
historien om Trepas, der igennem fem år årtier har vokset
sig stort og stærkt og beskæftiget mange glade medarbejdere.
Ikke så få kolleger har Ejler
Madsen sagt »hej« og »farvel«
til i tidens løb. I går måtte han
sige »tak«, og i dag venter endnu en dag på kontoret. Og her
måtte Ejler igen tage bussen.

Der var gaver og lykønskninger fra kolleger og venner.
Her fik Verner en billet til landskampen i Viborg.

Trepas-leder John Koldby havde fundet sommerøsen frem
fra garagen, så Ejler Madsen kunne ankomme med stil.

