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LAURA OG DARIUS
Faldsledvej 9
Laura Cepaityte-Vilke 32 år
Darius Vilkas 30 år

I deres hyggelige stue
Så er det dejligt i Danmark

Dette ægtepar kommer også fra Litauen, han kommer fra en
by, som er lidt større end Faaborg. Han startede med at
arbejde i et supermarked, men studerede og fik sin bachelor
indenfor datalogi. Så arbejdede han indenfor
forsikringsbranchen. Darius havde en onkel, som boede i
England, så han tog derover og jobbede indenfor
landbrug/gartneri, specielt ved et brug med porrer.
Lauras første job var inden for telebranchen, hun sad ved
telefonen og informerede kunderne. Hun har spillet klaver,
lige fra hun var helt lille, så hun begyndte at studere musik på
samme universitet som Darius. Hun fandt ud af, at hendes
talent ikke rakte til at blive berømt, så hun satsede derfor på
at undervise i stedet for.

DTE har ca. 120 medarbejdere i
Haastrup.
23 er fra Litauen, heraf bor 16
her.
3 fra Polen, heraf bor 2 her.
3 fra Rumænien, heraf bor 2
her.
1 fra Tyskland, som bor i
DTE
har ca. 120 medarbejdere i
Jordløse.

Haastrup:
23 fra Litauen, heraf bor 16 i Haastrup
DTE har i alt ca. 375
3 fra Polen, 2 bor i Haastrup
medarbejdere.
de andre
3 fra Rumænien,På
2 bor
i Haastrup
fabrikker
er
det
primært
1 fra Tyskland, bor i Jordløse

danskere. Der er nogle få fra
Argentina,
Irland,
DTE
har i alt Afrika,
ca. 375 medarbejdere.
Det
Tyskland,
er primært
Polen
danskere,
og Litauen.
men der er
nogle få fra andre lande. Såsom
Argentina, Afrika, Irland, Tyskland,
Polen og Litauen.

Darius kom til Haastrup for 3 år siden, og efter 9 måneder
kom Laura, de boede også først Bygaden 8, men flyttede
sidste år ind i huset på Faldsledvej, som de har indrettet
meget hyggeligt. De har anskaffet sig den sødeste lille, lille,
bitte hund. Til september venter de deres første barn, som de
glæder sig meget til.
De savner selvfølgelig deres forældre og familie, men er
alligevel glade for at komme til Haastrup igen efter endt ferie,
det er her, de har deres hjem. Når de rejser til Litauen, kører
de i bil til Kiel, og tager derfra med skib videre.
De første danske ord, som Darius kunne var:
”Hej” og ”de bedste priser”.
Det er da også meget vigtige danske ord.
På billedet kan I se, hvor fint der var dækket op til mig .
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