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Far og datter hygger sig
Hele den lille familie

Mor og datter

Mija og den 2 år gamle
hund

STEN
16. maj 2015

FAMILIEN PÅ MOSEN
Far: Gediminas Mazeika
33 år
Mor: Indre Mazeikiene
32 år
Datter: Mija Auckinga Mazeikaite
9 år
Søn: Oskaras Mazeika
5 år
Datter: Elisa Mazeikaite
2 år
Denne familie kommer fra Litauen og bor i det lille hus ude på
mosen, Gediminas og Indre arbejder på DTE, altid i
arbejdstiden 7.00-16.00. Gediminas kom hertil i 2008, et par
måneder efter kom Indre. Det var en ven, som havde fortalt
dem om Danmark og DTE. De rejste tilbage til Litauen i 2009,
hvor sønnen blev født, men besluttede sig så for at komme
igen i 2012. Den yngste datter Elisa er således født her i
Danmark. De boede først i Bygaden 8, men har boet på
mosen de sidste 2 ½ år. Indre udtaler, at hun er meget glad
for den måde, vi lever på her i Haastrup, det er ikke så
hektisk. De kan lide roen her. De kan godt lide at cykle. Mija,
ældste datter går i Haastrup Friskole, og taler dansk som vi
andre, der gik ikke et år, så kunne hun sproget. Oscaras og
Elisa besøger begge Haastrup Børnehus. Der tales litauisk
hjemme, og der er også mulighed for dem at følge
hjemlandets tv programmer.
Begge forældre forstår mere dansk end de taler det.
Sommetider skal Mija oversætte. I Litauen byggede
Gediminas, især for Shell og Statoil, og Indre var
hjemmegående. De savner selvfølgelig deres familie, men
Indres mor har været på besøg her.
Læg mærke til deres efternavne. Faderen hedder Mazeika,
ved giftermål slettes ”a” og endelsen ”iene” sættes bagefter
til moderen. Nogenlunde det samme gælder for døtrene ”a”
slettes og endelsen ”aite” sættes bagefter. Sønnen har
nøjagtig faderens efternavn. De er katolikker.
De har et utroligt hyggeligt hjem her, for tiden er
vindueskarmene fyldet op med tomatplanter i alle størrelser,
klar til at mødes med den danske sommer.
Jeg havde en utrolig hyggelig eftermiddag hos dem, blev budt
på te og kage og snakken gik så fint.
Vi skal være glade for, at de vil være her og arbejde hos DTE.
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