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Lolita vil lidt mere
22-årig lettisk
pige modtog
et legat for at
dygtiggøre sig

»

AF FLEMMING LARSEN

CARSTEN JØRGENSEN, FORMAND FOR VEJLE HÅNDVÆRKEROG BORGERFORENING

De unge, der i dag modtager et legat,
er unge, der vil lidt mere

flla@vejleamtsfolkeblad.dk

H

un er født og vokset
op i Jelgava i Letland.
22-årig Lolita Bekere var i aftes en af seks legatmodtager, da Vejle Håndværker- og Borgerforening
på generalforsamlingen uddelte 46.000 kroner til unge
håndværkere under uddannelse.
I februar begyndte Lolita
Bekere på en videregående
uddannelse som bygningskonstruktør i Horsens.
– Jeg har altid interesseret
mig for teknik og for at bruge
mine kreative evner til at tegne. Og derfor havde jeg heller
ikke betænkeligheder ved at
gå i gang med uddannelsen,
siger Lolita Bekere.

Barsk barndom
Uddannelsen som bygningskonstruktør tager tre og et
halvt år, og derfor var det en
glad kvinde, som fik overrakt

far ikke magtede opgaven
som forældre.
Det var på børnehjemmet,
hun kom i kontakt med den
vejlensiske familie, der sørgede for, at hun fik en ny
chance.
– Det var gennem organisationen ”Hjælp Jelgava” fra
Vejle. I 2006 lavede organisationen en camp for hele børnehjemmet, og jeg hjalp dem
som tolk.
– I efteråret 2006 fik jeg
besøg af mine nye, danske
”plejeforældre”, som jeg har
lært at kende på campen, og
blev inviteret til Vejle for at
holde jul, siger Lolita Bekere.

Ny tilværelse
Lolita Bekere modtog sit legat af formanden Carsten Jørgensen
(t.v.) og Steffen Østergaard. ❏ Foto: Torben Glyum
legatet på 6.000 kr. Den lettiske kvinde kan se tilbage på
en barsk barndom.
Hun er ud af en søskende-

flok på seks børn, men blev
som tre-årig sammen med sine søskende sendt på børnehjem, fordi børnenes mor og

Hun nævner, at hendes tilværelse fik en helt ny betydning.
– Mine plejeforældre gav
mig al den kærlighed og
hjælp, jeg ikke havde fået i
min barndom, siger Lolita

Bekere, der både har opholdt
sig med plejeforældrene i Jelgava og Vejle.
I 2008 kom hun i praktik i
køkkenet i børnehaven Gadkærgård i Vinding, hvor hun
arbejdede først i to måneder
og senere i seks måneder
samtidig med, at der blev
lagt en plan for hendes fremtid..
– Jeg var taget hul på et
helt nyt liv i Danmark, det hele faldt på plads for mig på en
bådtur ad Europas kanaler til
Middelhavet i 2009 og 2010.
– På turen talte vi om min
fremtid. Jeg havde ikke lyst at
fortsætte med at arbejde
som kok og ville gerne starte
på en ny uddannelse, som
kunne give mig mening. Det
er jeg begyndt på nu, og jeg
tror uddannelsen som bygningskonstruktør vil give
mig en helt ny fremtid og integration i Danmark, siger
Lolita Bekera.

De fik priserne
❏ Bygningskonstruktør, studerende, Lolita Bekere, 6000 kr.
❏ Kemiingeniør, studerende, Anders Jensen, 6000 kr.
❏ Martin Nyvang Mariussen, studerende, 8000 kr.
❏ Bygningsingeniør, studerende, Frederik Nøddelund, 8000 kr.
❏ Arkitekt, studerende, Kristian Agger Nøddelund, 8000 kroner.
❏ Civiløkonom, studerende, Christina Chae Rim Ernst Jørgensen,
10. 000 kr.

– Medlemstallet er stabilt,
men vi vil gerne have nye ind
i foreningen, sagde ham.
Foreningen har i dag 101
medlemmer.

Panbo, Mogens Nødelund og
Egan Olesen.
Efter generalforsamlingen
gik man blev der uddelt seks
legater på i alt 46.000 kr.

150 års jubilæum
Fem legatmodtagere på stribe, en enkelt havde sendt sin far, her flankeret af formanden for
foreningen, Carsten Jørgensen, og bestyrelsesmedlem Steffen Østergaard. ❏ Foto: Torben Glyum

Nybyggeri skal skabe job
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Formanden for Vejle Håndværker- og Borgerforening,
Carsten Jørgensen, opfordrede i aftes håndværksmestrene i byen til at tilbyde unge
en læreplads.

Det skete på foreningens
generalforsamling i Restaurant Skyttehuset.
– Der er kommet gang i
moderniseringen af byen.
Marys er solgt, og de nye ejere er i gang med at gøre de
sidste lejemål klar samtidig
med, at Løget skal ændres for
en halv mia. kr.

– Det vil give beskæftigelse. Og da mange unge fortsat
er på jagt efter en læreplads,
vil jeg opfordre jer til at overveje en ekstra elev endnu engang, sagde Carsten Jørgensen.
Formanden
benyttede
samtidig lejligheden til at blive medlem af foreningen.

Carsten Jørgensen benyttede
også generalforsamlingen til
at gøre opmærksom på
Håndværker- og Borgerforeningens 150 år jubilæum i
2012.
– Vi planlægger at sælge et
tryk af Albert Bertelsen, sagde formanden.
På valg var Hans Verner Ulstrup og Carsten Jørgensen.
De blev begge genvalgt. Samtidig blev bestyrelsen udvidet med Tomas Faldt, mens
Claus Nørgaard genvalgtes
som suppleant.
Derudover tæller bestyrelsen Steffen Østergaard, Chr.

2 CAFÉKONCERTER
SØNDAG den 27. mart

KL. 14 BYENS HUS i JEL
KL. 19 VEJLE MUSIKTEA

De 16 professionelle instrumentalister
G. Rossini, Erik Bach, F. Poulenc, L.
Jonas Frederik, Pauli i Sanda
Willy Stolarczyk & Joh. Strau
FRI ENTR
til begge koncerter
Arr. musiklivsudviklerens kontor
wilst@vejle.dk

NB! Koncerterne er gentagelser af VIV
den 28. januar 2011. I tilknytning til koncerter
fotoudstilling

