16

vestlolland
lollands-redaktionen

FREDAG 1. AUGUST 2014 : FOLKETIDENDE

Vi er nogen, der har et drive, så intet kan stoppe os, siger ung nakskovit, der nægter at lade sig overgå til midlertidig arbejdsmarkedsydelse

I denne sal i Nakskov Teater
regner Lisbeth Kure med at
holde foredrag engang i løbet
af efteråret.

Foto: Anders Knudsen

Ung Nakskov pige har eget filmselskab og vil udgive bog

Arbejder 17 timer i døgnet på projekter

Nakskov.  Hver tredje
nyuddannede akademiker ender i arbejdsløshed. 4.027 akademikere
faldt sidste år ud af dagpengesystemet. De 800 var
dimittender.
-Da der bliver uddannet
flere akademikere end der
forlader arbejdsmarkedet
i den anden ende, skal vi
skaffe noget i retning af
10.000 nye akademikerjobs
hvert år, sagde sekretariatschef for Akademikerne Jens Mølbach til Berlingske i marts i år.
For mange af de arbejdsløse akademikere betyder
jobjagten et hak i selvtilli-

den, men ikke hos Lisbeth
Kure.
Selv om den 26-årige
Nakskovpige af private
årsager er havnet i Helsingør, hvor hun lige nu står
uden job og uden socialt
netværk strutter hun af
selvtillid.
Hun arbejder 17 timer i
døgnet med frivillige projekter og giver sin baggrund i Nakskov og sin
lærer på HHX æren for sin
ukuelighed.
- Palle Pallesen var min
lærer i internal økonomi og
hans undervisning gjorde,
at jeg turde gå mine egne
veje, siger hun, mens hen-
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des gamle lærer supplerer:
- Lisbeth engagerede sig
hele tiden. Og var ud over
det en fagligt dygtig elev.
Efter sin HHX eksamen
fra Nakskov uddannede
Lisbeth Kure sig til cand.
mag. i medievidenskab
og marketing. Og da hun
ikke kunne finde job startede hun i foråret sit eget
filmselskab, Elliot Films.
Opkaldt efter filmfiguren
Billy Elliot fra filmen af
samme navn fra 2000.
- Billy gik også sine egne
veje. Ligesom jeg.
Hendes første projekt,
som hun regner med at få
færdigt til november er en

OM

Maribo

NYH

ED...

NU

RITTER

HUSK...

Vi reparerer
alle mærker

www.larsson-cykler.dk

Inger Baumann Møller
ibm@ftgruppen.dk

BETRÆKNING

R
M

Tilbud gives

ØD

Stort udvalg af stofprøver

OS PÅ

...

Åbningstider:
Man-fre 10-17
Lørdag 10-13

til et fast job kommer hun
til januar på midlertidige
arbejdsmarkedsydelse. Det
er en mulighed for folk, der
opbruger deres ret til dagpenge frem til og med juli
2016. Den udgør 60 procent
af højeste dagpengesats.
- Men så langt kommer
jeg ikke til at gå. Vi er nogen, der har et drive, så
intet kan stoppe os, siger
Nakskov-pigen, der er opvokset i Skotterup. Og også
her er hendes gamle faglærer på HHX, Palle Pallesen
enig.
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skal blive et opgør med
meningsløs aktivering af
ledige.
Selv er hun i øvrigt ikke
længere ledig.
Netop i dag starter hun et
midlertidigt job som lead
designer hos firmaet itWorks i Høje Tåstrup, der
blandt andet laver hjemmesider for firmaer og private.
- Jeg skal lave grafik og
stå for ledelsesarbejdet af
de ansatte i Danmark og
Pakistan. Udnytte folks
kompetancer og skabe de
bedste rolletyper, siger Lisbeth Kure.
Hvis ikke det job bliver
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dokumentarfilm om hjemløse i Helsingør, der skal
profilere et værested.
Desuden arbejder hun
på en bog sammen med
Kurt Jakobsen, der arbejder med aktiveringstilbud
i Vordingborg Kommune,
hvor han blandt andet er leder af projekt Skiftesporet.
Deres projekt kan studeres
nærmere på hjemmesiden
www.systemabort.com.
Lisbeth Kure har også
en uddannelse som NLPcoach og håber, at komme
til Nakskov for at holde
foredrag senere på året,
hovedsageligt med udgangspunkt i bogen, der

Ombetrækning af nye og ældre
møbler samt bådkalecher.
Hynder til campingvogn og båd
sys efter mål.
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Palle Pallesen stod også ved tavlen, som lærer på HHX i Nakskov
fra 2003-06, med Lisbeth Kure som elev.  Foto: Anders Knudsen

