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HOLEBY  På første sal 
i de gamle gulstens-

bygninger, der engang 
husede Højbygaard Papir-
fabrik, men nu rummer 
Factory Lodge og Visual 
Climate Center, har et nyt 
projekt med et lige så inter-
nationalt navn taget plads. 

Det er LF International, 
der er et nystartet projekt 
med tre hovedformål: Dels 
at skabe et netværk blandt 
udlændinge bosat på 
Lolland-Falster og dels at 
skabe kontakter til lokale 
virksomheder. LF Interna-
tional vil også vise alt det, 
Lolland-Falster har at byde 
på til de nye, internationale 
borgere. 

Endemålet for projektet 
er at få de ofte højt kvalifi -
cerede udlændinge ansat i 
lokale virksomheder. 

Decideret arbejdsfor-
midling laver LF Interna-
tional ikke; projektet er 
mere tænkt som hjælp til 
selvhjælp. LF International 
hjælper med at bygge en 
bro til det danske arbejds-
marked, men de arbejds-
søgende udlændinge skal 
selv krydse broen. 

Målgruppen kan for ek-
sempel være udenlandske 
ægtefæller til danskere, 
der efter mange år i udlan-
det er vendt hjem igen for 
at arbejde og har taget fa-
milien med. 

- De udenlandske ægte-
fæller falder uden for sy-
stemets rammer. De har 
ikke mange steder at gå 
hen for at lære at navigere 
i det danske system, og de 
får ikke samme hjælp som 
andre grupper af udlæn-
dinge, siger Marie Louise 
Friderichsen. 

Mangler arbejdskraft

Sammen med ph.d. i bio-
teknologi Tanya von Ro-
sen og socialrådgiver Pia 
Valbjørn har hun stiftet 
LF International. Projek-
tet udspringer af kvinde-
netværket “QLF - Quality 
Lolland-Falster”, hvor de 
tre initiativtagere blev op-
mærksomme på, at der på 
Lolland-Falster bor mange 
ressourcestærke og kom-
petente udlændinge. 

- Vi ved, at mange virk-
somheder mangler arbejds-
kraft. Men det er svært for 
udlændinge at komme ind 
på det danske arbejdsmar-
ked. Udfordringen er især 
stor i områder som vores 
udenfor de store byer, siger 

Tanya von Rosen. 
Marie Louise Friderich-

sen supplerer: 
- Her på Lolland-Falster 

er dørtrinnet ind til virk-
somhederne højt. Mange 
virksomheder er ikke vant 
til at ansætte udlændinge, 
og de er tilbageholdende 
med at give dem en chan-
ce, siger hun. 

En fod indenfor

Ifølge Pia Valbjørn er det 
forsigtighed, der holder 
virksomhederne tilbage. 
Mange især små og mel-
lemstore virksomheder 
har ingen eller ringe er-
faring med at ansætte ud-
lændinge. 

- Udlændingene bliver 
taget godt imod, når de 
møder personligt op ude i 
virksomhederne. Men så 
sker der ofte ikke mere. 
Hos de virksomheder, der 

allerede har erfaring med 
at ansætte udlændinge, er 
det langt nemmere at få 
en fod indenfor. Men der 
er mange fl ere virksomhe-
der i området, der vil have 
gavn af at ansætte kompe-
tente udlændinge, siger Pia 
Valbjørn. 

Det manglende mod 
blandt de lokale virksom-
heder kan være med til 
at drive folk væk fra Syd-
havsøerne.

- Udlændingene søger i 
stedet arbejde nordpå mod 
København, hvor der er en 
anderledes åben mentali-
tet blandt virksomhederne. 
Men der oplever de uden-
landske arbejdssøgende til 
gengæld at blive ramt af en 
fordom om, at de ikke kan 
pendle så langt. Det ender 
med, at hele familien fl yt-
ter til København. Det er et 
tab for vores region, siger 

Marie Louise Friderichsen. 

Medlemmer fra hele verden

LF International blev stiftet 
i december i fjor. Det første 
netværksmøde blev holdt i 
Factory Lodge i maj, hvor 
30 udlændinge dukkede 
op. Et overraskende stort 
antal ifølge de tre initiativ-
tagere.
 Nu er der 61 udlændinge 
i netværksgruppen fra 
så forskellige lande som 
blandt andet Indien, Portu-
gal, Storbritannien, Island 
og Polen. 

- Mange af vores med-
lemmer kendte ikke andre 
udlændinge i regionen før 
de kom med i netværks-
gruppen. Bare det at møde 
andre udlændinge i sam-
me situation kan være en 
hjælp, siger Marie Louise 
Friderichsen. 

LF International arran-

gerer netværksmøderne, 
og står også bag blandt an-
det kontakt til mentorer, og 
hjælper med at fi nde svar 
på alt fra hvor der er gode 
boliger til, hvordan danske 
daginstitutioner fungerer. 

Senest har netværks-
gruppen været samlet i 
Maribo, hvor de lærte om 
det danske offentlige sy-
stem, særligt om hvilke 
områder henholdsvis stat, 
regioner og kommuner ta-
ger sig af. 

Til næste netværksmøde 
6. september kommer del-
tagerne til netværksmødet 
på Knuthenlund til at høre 
nærmere om, hvordan man 
starter egen virksomhed. 

Ikke kun højtuddannede

I LF International er der 
mange højtuddannede, og 
de tre initiativtagere vil 
gerne bruge LF Interna-
tional til at vise overfor 
myndighederne, at det er 
vigtigt at tiltrække højt-
uddannet arbejdskraft og 
hjælpe dem, der allerede 
er her. 

Men Marie Louise Fri-
derichsen understreger, 
at netværksgruppen ikke 
kun er for højtuddannede, 
men er for alle udlændin-
ge, som ønsker at fi nde et 
arbejde eller på anden må-
de komme i beskæftigelse.  
LF International kan hjæl-
pe med at gøde jorden for 
jobsøgningen, men det er 
ikke LF Internationals op-
gave at hjælpe med at fi nde 
et helt konkret job til de 
udenlandske borgere. 

Den opgave ligger hos 
Business Lolland-Falsters 
nystartede jobbank. 

- Vores opgave er at give 
vores medlemmer et men-
talt løft og motivere dem 
til at søge job, siger Marie 
Louise Friderichsen. 

Mentorer hjælper på vej

Arbejde er ikke alt. Heller 
ikke i LF International, der 
også hjælper de udenland-
ske medlemmer med at in-
tegrere sig og med at forstå 
dansk kultur. 

Tilknyttede mentorer er 
med til at introducere med-

lemmerne til, hvad der fi n-
des af blandt andet kultur 
og sportslige tilbud. Der er 
også fokus på de kulturelle 
barrierer, der kan fi ndes i 
forbindelse med jobsøg-
ning. 

- Mange kommer fra kul-
turer, hvor det er kutyme at 
oversælge sig selv. Den går 
ikke i Danmark, hvor vi 
nærmere undersælger os 
selv og vores evner, fortæl-
ler Pia Valbjørn. 

LF International hjælper 
også medlemmerne til at 
fi nde rundt i danske myn-
digheders system. 

- Det kan være en jungle 
at fi nde rundt i. Et af de 
store problemer er, at kom-
munale hjemmesider kun 
er skrevet på dansk, siger 
Marie Louise Friderich-
sen, som opfordrer både 
Lolland og Guldborgsund 
kommuner til at linke til 
den offentlige hjemmeside 
workindenmark.dk, hvor 
de fl este relevante oplys-
ninger om offentlige myn-
digheder fi ndes. 

Besøg på Danfoss

Workindenmark, der er 
statens arbejdsformidling 
målrettet højtuddannet 
udenlandsk arbejdskraft, 
er også en af LF Interna-
tionals samarbejdspartne-
re. Derudover arbejder LF 
International blandt andet 
sammen med jobcentrene 
i de to kommuner på Syd-
havsøerne og erhvervsli-
vets organisation Business 
Lolland-Falster. 

LF International modta-
ger projektmidler fra Er-
hvervsministeriet. 

Ejer af Factory Lodge 
Martin Skibsted har stillet 
lokaler til rådighed for LF 
International. 

Til september tager LF 
International på studietur 
til Danfoss på Als for at 
lære af de erfaringer, Søn-
derjylland og Danfoss har 
gjort sig med at rekruttere 
udenlandsk arbejdskraft. 

- Sønderjylland er et om-
råde, der minder meget 
om Lolland-Falster med 
de samme udfordringer. 
Vi regner derfor med, at vi 
kan lære af deres erfarin-
ger, siger Tanya von Rosen. 
Hun skabte kontakterne til 
den sønderjyske virksom-
hed på årets Folkemøde på 
Bornholm. 

MARTIN S POULSEN
msp@ftgruppen.dk

Netværksgruppen LF International hjælper udlændinge til at knække koden til arbejdsmarkedet

Bygger bro i internationalt farvand
De fl ere end 60 medlemmer 

i LF Internationals netværks-

gruppe kommer fra hele 

verden. 
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danske arbejdsmarked.                 Udfordringen er især stor i områder som vores udenfor de store byer, siger Tanya von Rosen

HILLESTED  Flyttebi-
len holder stadig i 

indkørslen til Claire de la 
Hayes nye hjem på Kirke-
vejen i Hillested. 

- Vi købte den i England, 
og vi har kørt frem og til-
bage et par gange for at 
hente alt vores indbo, siger 
Claire de la Haye. 

I december i fjor fl yttede 
hun med sin danske mand 
Finn fra England til Dan-
mark. 

- Det var på mit initiativ. 
Vi havde været på ferie i 
Danmark for to år siden, 
og jeg blev så betaget af 
landet, at jeg sagde til Finn, 
at jeg syntes, vi skulle fl yt-

te til Danmark, fortæller 
53-årige Claire de la Haye. 
Hun mødte Finn i England, 
og de blev gift for fem år si-
den. Finn havde boet mere 
end 20 år i England. Par-
ret fl yttede til Lolland på 
grund af de lave huspriser, 
og på grund af den store 
himmel og gode plads. Og 
for at fi nde en bedre ba-
lance mellem arbejde og 
fritid. 

- I England knokler man 
hele tiden for at få enderne 
til at mødes. Vi ville have en 
radikal anderledes måde 
at leve på, siger Claire de 
la Haye.

Hun er en af de nu 61 

udlændinge, der er med-
lem af LF Internationals 
netværksgruppe. Claire de 
la Haye, der i årevis har ar-
bejdet som socialrådgiver, 
er endnu ikke for alvor be-
gyndt at søge job, men til 
efteråret går jobjagten ind. 
Hun har fået gode råd og 
tips hos LF International. 

- De har været gode til at 

præsentere mig for virk-
somheder her i området, 
som vil være relevante for 
mig at søge, siger Claire de 
la Haye. 

Hun roser også det samar-
bejde LF International har 
med statens jobsøgnings-
hjælp til højtuddannede 
udlændinge “Workinden-
mark”, hvor medlemmerne 

af netværksgruppen har 
fået hjælp til at fi nde rundt 
det danske offentlige sy-
stem. 

Det kan være svært at 
fi nde hjælp til andre steder 
for udlændinge som Claire 
de la Haye, der ikke modta-
ger understøttelse eller an-
dre offentlige ydelser, men 
lever af den ene indkomst 

ægtefællen henter hjem. 
Claire de la Haye vil 

gerne ud på det danske 
arbejdsmarked men tror, 
at sproget kan være et pro-
blem. 

- I de fl este virksomheder 
er det nok en forudsætning 
for at få arbejde at tale godt 
dansk. Men jeg vil også 
søge mere internationalt 
orienterede virksomheder, 
hvor sproget ikke er så stor 
en forhindring, siger Claire 
de la Haye.  

Hun er ved at lære dansk 
på sprogskolen i Maribo. 

MARTIN S POULSEN
msp@ftgruppen.dk

Engelske Claire de la Haye får 
hjælp til jobsøgning 
af LF International 

Sproget 
er en svær 
forhindring

Den engelske fl yttebil står 

stadig i indkørslen.  
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Claire de la Haye nyder at 

have fået plads til at

dyrke grøntsager. 
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