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HEDEHUSENE: »Det handler 
om at være hele mennesker 
og gøre de unge klar til livet.« 
Så koncentreret kan Per Chri-
stoffersen forklare, hvad han 
ser som Klub 5’erens vigtigste 
opgave.

Da Hedeposten kommer 
forbi, står en ung mand i 
køkkenet og taler med en 
SSP-medarbejder. Han er 24 
år, men kommer stadig i klub-
ben indimellem. 

»Han kom tidligt i morges, 
fordi hans far døde i nat. Han 
havde behov for et kram og en 
snak, og vi er her selvfølgelig 
for ham,« siger Per.

Klub 5’eren ligger i et om-
råde med en meget blandet 
beboersammensætning, og det 
kræver en stor rummelighed. 
Charlottekvarteret er på re-
geringens såkaldte ghettoliste 
og er et udsat boligområde, 
men skolen har ikke så høj 
en tosprogsprocent, som fx 
Selsmoseskolen i Taastrup 
og Gadehaveskolen i Høje Ta-
astrup. Der går børn fra både 
Charlottekvarteret, Hedehuse-
nes og Reerslevs villakvarterer.

Og mangfoldigheden i om-
rådet er vigtig, mener Per 
Christoffersen og nævner, at 
man i Klub 5’eren er meget 
opmærksom på, at børn og 
unge er forskellige.

»Vi har alle sociale lag og 
mange forskellige forudsæt-
ninger. Men der gælder sam-
me regler for alle. Vi vil have, 
at man behandler hinanden 
ordentligt, og det er vigtigt, at 
vi som medarbejdere kan ef-
terleve det. Der skal være tillid 
mellem børn, unge og voksne, 
og det skal være stabile voks-
ne, man møder.«

Ingen klemmer på nogen
»Her er relationen meget vigtig, 
og de unge skal vide, at der 
er nogen, der griber dem, hvis 
de er ved at vælte. Vi tager 
dem i hånden og hjælper dem 
videre og er koblingen mellem 
de unge og alt muligt andet, 
fx uddannelse og job,« siger 
Per Christoffersen.

Han synes også, det er vig-
tigt at være opmærksom på 
den særlige rolle, en klub har.

»Her har vi ingen klemmer 
på nogen, hvis de fx ikke laver 
deres lektier. Her er vi bare 
nogen, der hjælper, og derfor 

har man som klub den ideelle 
mulighed for at få en vigtig 
funktion i de unges liv,« for-

klarer Per Christoffersen.
Skolereformen har dog 

gjort, at klubmedarbejderne 
også er inddraget i skolen.

»Det har den fordel, at vi 
også møder de børn, der ikke 
går i klub, måske fordi foræl-
drene ikke har råd, og hvis vi 
kan hjælpe dem med noget, 
gør vi det. Derfor får vi bred-
den med og ingen risikerer 
at falde ned mellem to stole,« 
siger Per.

Klub 5’éren samarbejder 
både med Charlotteskolen og 
helhedsplanen i Charlotte-
kvarteret. Per er desuden for-
mand for det lokale SSP-sam-
arbejde.

Frisk ung mand
Per Christoffersen fejrede 29. 
januar 25 års jubilæum i 
klubben og få kender området 
så godt som han. Som barn 
og ung gik han selv i skole 
på Charlotteskolen og efter 
at have taget en mekaniker-
uddannelse og have arbejdet 
i faget kortvarigt, fandt han 
ud af, at der var noget andet, 
der trak.

»Jeg savnede at have med 
mennesker at gøre, og en dag 
cyklede jeg hen til Klub 5’eren 
i Charlottekvarteret, og her 
mødte jeg lederen Marianne 
og pædagogen Kaja, som jeg 
fik en snak med. Jeg spurgte, 
om de kunne bruge en frisk, 
ung mand. Om aftenen blev 
jeg ringet op om, at jeg kun-
ne blive ansat som timelønnet 
pædagogmedhjælper i aften-
timerne,« fortæller Per Chri-
stoffersen.

En helt anden tid
Til at begynde med spillede Per 
musik med de unge og hjalp 

til i cykel- og knallertværkste-
det, og der gik ikke lang tid, 
før han blev tilbudt en fast 
stilling.

»Tiden var en helt anden 
dengang, hvor der blev røget 
cigaretter og drukket øl på 
værkstedet, Man havde ikke 
de samme forventninger til, 
hvad personalet skulle levere, 
og en gang forlod jeg et perso-
nalemøde, fordi jeg synes, der 
blev talt for meget privat. Jeg 
syntes, vi var der for børnenes 
skyld, og det forklarede jeg, da 
der kom en fra kommunen for 
at høre, hvorfor jeg var gået,« 
fortæller Per. 

»Siden begyndte man at 
finde ud af, at man var rol-
lemodeller for de unge, og at 
ressourcerne ikke altid blev 
brugt helt fornuftigt.« 

Hans første fastansættelse i 
klubben fandt sted i 1990, og i 
2000 blev han leder af stedet.

Per Christoffersen har un-
dervejs taget en klubpædagog-
uddannelse og en diplomleder-
uddannelse.

Som leder har han mange 
administrative opgaver, men 
han sørger for også at bruge 
meget tid sammen med de 
unge. Blandt andet kommer 
guitaren, som Per har spillet 
på i alle årene ofte frem, og 
der bliver hygget og spillet.

I sin fritid spiller Per blues 
og rockmusik i bandet Blue 
Sound, sammen med gamle 
barndomsvenner fra Hede-
husene.

Privat er han flyttet til 
Holbæk med sin familie, der 
udover Per består af hans 
hustru og fem børn. Selvom 
han holder meget af Hedehu-
sene, nyder han også at kunne 
lade op og være privat i sin 
fritid, fordi der er brug for så 
stort nærvær, når han er på 
arbejde.

Per elsker dog sit job og kan 
nærmest ikke forstå, at der 
er gået 25 år. Kedeligt er det 
aldrig blevet, og han brænder 
stadig for børn og unge i Klub 
5’eren.

I 5’eren bliver de unge klar til livet
TRYGHED OG RELATIONER. For mange børn og unge i Hedehusene er Klub 5’eren et vigtigt fast  
holdepunkt, og leder Per Christoffersen elsker stadig sit job efter 25 år.

 ”Der skal være tillid 
mellem børn, unge og 
voksne og det skal være 
stabile voksne, man 
møder.
PER CHRISTOFFERSEN, leder af 
Klub 5’eren

Klub 5’erens børn og unge kommer fra 45 forskellige nationaliteter og derfor er verdens-
kortet centralt i klubben. Foto: Kenn Thomsen

Abdel Hakim (t.v.) og Hicham Moutiq er med i Charlotte Cups arbejdsgruppe. Foto: Farokh
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HEDEHUSENE: Søndag den 21. 
februar blever der afholdt en 
stor indendørs fodboldtur-
nering i Hedehushallen. Det 
er Klub In, 5’eren og Hel-
hedsplanen i Cirkusvognen, 
som arrangerer turneringen 
Charlotte Cup, som er for 
børn og unge i Hedehusene. 
Piger og drenge i alderen 10 

til 15 år kan være med, og 
der må maksimalt være seks 
spillere på hvert hold. Holdene 
deles op i to aldersgrupper: 
10-12-årige og 13-15-årige. 

Måske en årlig tradition
Turneringen forrgår mellem 
klokken 10 og 19, og udover 
fodbold vil der også blive af-
holdt quizzer. 

Arrangørerne håber på, at 
fodboldturneringen kan blive 

en årlig tradition. 
Du kan stadig nå at til-

melde dig turneringen. Det 
skal ske senest fredag den 
5. februar. Enten via Char-
lottekvarterets facebook-
side: www.facebook.com/
events/820819288046217/ 
eller ved at ringe til Anders 
Hagedorn fra Helhedsplanen 
på 61222879. 

Charlotte Cup - 
Hedehusenes egen 
fodboldturnering
FODBOLDTURNERING. Søndag den 21. februar  
bliver der for første gang afholdt Charlotte Cup  
- en fodboldturnering for drenge og piger fra  
Hedehusene. Og du kan stadig nå at tilmelde dig.

Tvillingerne Mathias og Benjamin Nicolajsen har netop fået job efter skoletid med hjælp 
fra Klub 5’eren og Charlotteskolen. Foto: Kenn Thomsen


