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Marlenes solstråle-historie
Elev. 23-årige Marlene har prøvet at være helt nede at vende med en svær depression. Men så fik hun
hjælp og mødte nogen, der troede på hende. Nu er hun nyansat elev hos Nørreport Estate Wine.
Af Mette Grith Sørensen
meja@bergske.dk

Job: »Hvordan det er? Jamen,
det er rart at være ansat i
en elevstilling. Det er fedt at
kunne bevise, ikke bare overfor mig selv, men også overfor
andre, at jeg kan. Paul og Sandie viser hele tiden, at de tror
på mig, og det er fantastisk«.
Når man møder den 23-årige
Marlene Schönwald Henriksen
i Nørreport Estate Wine, er der
intet, der sladrer om, at den
smilende, kønne pige engang
syntes, at det hele var sort og
håbløst. Ikke sådan bare på
den teenager-oprørsagtige måde, men rigtigt alvorligt - så alvorligt at hun måtte have hjælp
på dagafsnit P3, regionspsykiatrien på Holstebro Sygehus.
»Jeg havde en depression
og var i behandling der. Og
så kom jeg ind under Ungeindsatsen,« forklarer Marlene.
Ungeindsatsen er et tilbud
for unge mellem 18 og 25 år, der
er på kontanthjælp. Det kan for
eksempel, som i Marlenes tilfælde, være unge, der er uafklarede omkring uddannelse
og job og som gerne vil have
støtte til at komme videre. De
får så tildelt en mentor.

Smag for vin
Marlene Schönwald Henriksen havde en studentereksa-

Marlene Schönwald Henriksen er lykkelig for sin elevplads. Foto: Mette G. Sørensen.
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men, men var ikke kommet
videre efter den. Nu sørgede
Ungeindsatsen så for, at hun
kom i tre måneders jobpraktik i Nørreport Estate Wine,
der er ejet af Paul Hancock.
Han og hans ansatte, Sandie
Lohse, blev Marlenes mentorer. Det var håbet, at Marlene i
løbet af de tre måneder skulle
få en fornemmelse af, om hun
kunne klare et job.
»De startede med at spørge
mig, om jeg drak vin? Næh. Om
jeg drak kaffe? Næh. Om jeg
drak øl? Ikke rigtigt,« ler Marlene, der gengæld er ivrig tedrikker, da hun har været auparpige i England og tog te-vanen med sig hjem til Danmark.
»Men nu kan du da sagtens

drikke et glas vin med os,« siger Sandie Lohse, og Marlene
nikker.
Hun har fået smag for vinen,
og hun vil også godt teste øllet
for at vide, hvad hun sælger.
Men kaffe - nej tak!
»Sandie lokkede mig til at
smage kaffe med Bailys under Rock i Holstebro. Det var
rigtigt slemt,« husker Marlene og rynker på næsen, mens
Sandie ler.

Super arbejdsom
Efter de tre måneders jobpraktik, var Paul, Sandie og Marlene blevet så glade for hinanden, at Marlene blev fastansat
med jobtilskud i Nørreport
Estate Wine.

»Men vi gik jo og stak lidt til
hende, for vi syntes, hun havde så klart et potentiale for at
lære mere og blive udlært indenfor den her branche,« forklarer Sandie Lohse, der selv
er udlært i vinforretning i Silkeborg.
»Ja, nu skal Marlene igennem alt det, jeg også har været igennem, og det er bare så
spændende! Jeg glæder mig sådan til at følge hende og hjælpe
hende,« tilføjer Sandie.
Marlene sagde nemlig ja til
at gå i lære og per 1. juli blev
hun ansat som elev i forretningen.
Men snart kommer Paul
og Sandie til at undvære hende i 12 uger. Da Marlene ikke
er gået den mest almindelige
vej, men i stedet har en studentereksamen, er hun nødt til få
sig en HGS og altså at tage de
handelsfag, hun mangler. Det
sker på et tre måneders skoleophold.
»Marlene er super arbejdsom, og hun er nysgerrig og vil
lære det hele,« karakteriserer
Sandie Lohsen den nye elev.
Marlene synes også selv,
hun er heldig.
»Jeg var oppe på P3 forleden
for at fortælle om mit forløb for
de andre der. Der er så mange
gode mennesker der, som bare
ikke tror på, at de kan noget.
Det, jeg ville fortælle, var, at
det kan lade sig gøre at komme ovenpå igen. Man skal finde troen på sig selv igen - og
finde nogen mennesker, der vil
støtte én,« forklarer Marlene.

Ny indretning
I øvrigt er der sket forandringer i Nørreport Estate Wine og
Coffee Bar.
»Der skulle ske lidt, forretningen skulle piftes op. Vi
trængte til mere luft, for der
er altså tætpakket. Men nu har
vi fået væltet en væg, så der er
skabt mere rum, lys og luft, og
vi har fået flyttet øllene, så det
hele hænger bedre sammen,«
forklarer Sandie Lohse.
Der er stadig café både inde
og udenfor.

Kom og gør en god handel!
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Der er blevet væltet en væg og flyttet lidt rundt og pludselig er der skabt luft og
sammenhæng i Nørreport Estate Wine & Coffee Bar. Foto: Mette G. Sørensen.

