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Expedition P.  .Nu: �������
Freestyle V.  . .Nu: �������
Heli Arctic  . . .Nu: 	������

Chilliwack  . . . . . . .Nu: �������
Trillium Ladies . . . .Nu: �������
Kensington Ladies Nu: ������� Kongevejen 139, 2830 Virum - Bus 184 
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UDSALG
Selskabstøj
Starter lørd. 27/12 kl. 10

STORT UDVALG  TIL NYTÅR 

EL. FORÅRETS FESTER

Lørd. 27/12 kl. 10-16
Man. 29/12 kl. 10-19
Tirs. 30/12 kl. 10-19
Ons. 31/12 kl. 10-14 Bilsyn DIT LIV ER FOR KORT TIL FEJL PÅ BILEN

Vi bryder os ikke om fejl! Vælg Applus+ Bilsyn, 
hvis du og din familie vil køre i en fejlfri bil.

Bilnys
Ermelundsvej 21 applusbilsyn.dk
2820 Gentofte Tlf. 7013 1212

SKØR MED SKOVEN 
Udviklingshæmmede 

svinger snart øksen 
i en skov nær dig

19.-21. december 2008 · uge 51 ugens job: 86 · S6 Lyngby - Gentofte

FUP MED
JULEMADEN

Sådan snyder slagterne:

Julen er
ikke for
dyr

HØJSÆSON FOR ULYKKERTIL BARNET DER HAR ALT
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weekenden 19.-21. dec. 2008
søndagsavisen.dk14

få et bedre jobJobLiv

Af Stig William Nissen
Foto: Kristian Brasen
swn@sondagsavisen.dk

»Man skal passe på, det kan
gøre ondt,« advarer Brian
Andersen nærmest messen-
de, idet han i en faretruende
bue hæver øksen højt over
sit hoved.

Beslutsomt svinger han
øksen ned over den trækæv-
le, som han omhyggeligt har
placeret på træstubben for-
an sig.

Og med et kort smæld, der
giver genlyd i den råkolde
decemberluft, falder kævlen
kløvet i to ned foran hans
fødder.

»Er du da sindssyg. Så i det,
så i det?« råber han overras-
ket og kigger ivrigt rundt på
sine tilskuere.

Han lægger øksen fra sig,
vender sig stolt mod Søn-
dagsavisens udsendte og
fisker med en lynhurtig be-
vægelse sin yndlingspibe op

af lommen i den grønne jak-
ke.

»Det er dejligt at være
udenfor, der er plads og mas-
ser af frisk luft. Og man får
bøffer, rigtig store bøffer, for
det er hårdt arbejde. Det kan
jeg godt fortælle dig,« siger
han og knuger sin højre
overarm med et skævt smil.

Brian Andersen er udviklings-
hæmmet. Og sammen med
elleve andre udviklings-
hæmmede har han gennem
de seneste fire år været ansat
som såkaldt skovhjælper på
Naturcentret Herstedhøje i
Vestskoven ved Albertslund.
Før var han tilknyttet et be-
skyttet værksted for udvik-
lingshæmmede. Men det ar-
bejde vil han ikke tilbage til.

»Der var alt for meget støj.
Det er meget bedre her - ude
i naturen og alt muligt arbej-
de,« siger han begejstret om
sine opgaver, hvor han sam-
men de andre skovhjælpere
står for den daglige drift af
naturcentret.

De hugger brænde, laver bål,
samler skrald og passer na-
turcentrets cafe. Og der er ik-
ke noget at tage fejl af. Fø-
lelsen af at være en del af no-
get vigtigt står ud af alle
sprækker, når de tolv udvik-
lingshæmmede skovhjælpe-
re fortæller om deres opga-
ver på naturcentret.

»Man får frisk luft, og det er
dejlige mennesker at være
sammen med,« siger Per
Rasmussen, der dog ikke
bryder sig så meget om at
skulle stå i cafeen.

»Køkkenaktiviteterne er
ikke lige mig. Jeg kan bedre
lide at være udenfor. Det er
sundt for helbredet,« siger
han.

Skovhjælperne er så glade for
den rolle, de udfylder, at flere
helst ikke vil gå i andet tøj
end de grønne arbejdsdrag-
ter, de har på til hverdag, for-
tæller Stephan Springborg,
naturvejleder i Skov- og Na-
turstyrelsen. Han er selv ble-
vet et gladere menneske ef-

ter, at han har fået skovhjæl-
perne som kolleger. Det har
hans kone i hvert fald fortalt
ham.

»De er faktisk uundværlige.
Man kan sige, at de er vores
hjerte-lunge-funktion. Alt
det praktiske er bare i orden,
så vores gæster får en service
i særklasse, når de kommer
på besøg. De løser opgaverne
med en ildhu og en kraft, som
er helt usædvanlig,« siger
han.

»I starten er de lidt nervøse
og usikre. De kommer fra et
helt andet miljø, hvor de har
været meget i fokus. Her er
vores gæster nummer et, og
de er nummer to. Det skal de
lige finde ud af. Men lige så
stille lærer de at forstå glæ-
den ved at kunne hjælpe an-
dre, og det får dem til at løfte
sig og vise et helt ekstremt
overskud. Hos dem får du
den fulde kontakt og nær-
vær. Har man et problem, vil
de gøre alt for at hjælpe en.«

Derfor er naturcentret også
blevet et særdeles populært
fristed for oplandets børne-
haver, skoler og fritidshjem.
Sidste år havde naturcentret
40.000 gæster, og tallet vok-
ser. Ib Christian-
sen ved godt
hvorfor. Han er
pædagog på dag-
institutionen Sol-
strålen og har ta-
get turen fra Gre-
ve for at opleve
den særlige
stemning som så
mange gange før.

»Man føler sig
virkelig velkom-
men. Hvis man
vil have bål, så tænder de op
for en. Og hvis det er koldt
ude som i dag, bliver man
budt indenfor. Børnene kig-

ger måske lige en gang imel-
lem og tænker 'hvad sker der
lige her'? Men de repræsen-
terer jo også en dimension af
livet, og vi nyder som voksne,
at man har taget de her men-
nesker ind og givet dem en
værdig plads,« siger han.

En af dem, der har været
med til at give de tolv skov-
hjælpere en værdig plads, er
Christian Schwartzbach.

Han er driftschef og går i
hverdagen under navnet

'bossen' blandt
sine skovhjælpe-
re. Han er glad for
sine ansatte.

»Det er fantas-
tiske kolleger. De
fortæller om alt,
hvad der rører
sig hos dem, og så
er de rigtig gode
til at tage fat,« si-
ger han. Men det
er særligt de
m e n n e s k e l i g e

egenskaber, der tæller hos
'bossen'.

»Sommetider kommer der
børn, der har det svært der-

hjemme af forskellige årsa-
ger. Når de kommer herud,
ser de nogle mennesker, der
alt andet lige har det svære-
re end dem selv. Det løfter
dem, præcis som skovhjæl-
perne løfter sig ved at kom-
me her,« fortæller han.

Julefreden sænker sig, og snart kan julemanden trække
stikket ud. På Joblivsredaktionen ønsker vi vores læsere
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende
nytår. Gode ideer til julemandens beskæftigelse i årets
øvrige måneder kan sendes til: jobliv@sondagsavisen.dk

HVAD SKAL HAN NU ?

Skovhjælperne er gode kolleger, der passer på naturen og hinanden.

»Kornslangen - den er hamrende stærk, men den passer på mig. Ikke røre for hårdt,
så skriger den bare,« siger Brian Andersen.

»De løser
opgaverne
med en ildhu
og en kraft,
som er helt
usædvanlig«

12 udviklingshæmmede skovhjælpere passer naturcentret Herstedhøje. Frisk luft og højt til loftet får dem til at vokse

Brian Andersen svinger kløveøksen. Det giver store bøffer.

Når man arbejder udenfor, er der ikke noget bedre end en godt stoppet pibe. Det foretrukne mærke er Rød Orlik.

Læs, hvorfor miljø-
minister Troels
Lund Poulsen vil vil
udbrede ideen fra
Herstedhøje til hele
landet, og se flere
billeder og video
fra en af Danmarks
gladeste arbejds-
pladser
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