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GRUNDLOVSDAG

Søndag d. 5. juni
Terndruplund

kl. 15.15
Gratis adgang

www.terndruplund.dk

Grundlovsfest
med tradition i Terndruplund!

Inger Støjberg

Pia Olsen Dyhr

DETTE ÅRS TALERE ER:
Udlændinge- integrations- og boligminister, MF Inger Støjberg (V) og Partiformand, MF Pia Olsen Dyhr (SF)
Sigfreds Fodvarmere vil sørge for den musikalske underholdning. Grundlovsfesten starter kl. 15.15 - formanden byder velkommen 
kl. 15.30. Fra kl. 14.00 vil der være mulighed for køb af Terndruplundfondens bog “En historisk Talerstol”, der i dagens anledning 
vil være signeret af bogens forfatter Helge Qvistoff.

Lisbeth Johansen er topaktuel. med bogen Når Livet Kalder Ugens menneske Lisbeth Johansen som driver Little Big Help i Indien Foto: Claus Søndberg

Af Jørgen Tøttrup
joergen.toettrup@nordjyske.dk

LISBETH JOHANSEN, Hobro-
pigen bag velgørenhedsor-
ganisationen LittleBigHelp, 
er topaktuel i en ny bog, Når 
Livet Kalder.

Den blev præsenteret i for-
bindelse med en reception 
på Copenhagen Marriott 
Hotel i den forgangne uge, 
men du kan komme helt tæt 
på Lisbeth Johansen, når 
hun holder foredrag om sit 
fantastiske liv på Hotel Ame-
rika i Hobro torsdag 16. juni 
kl. 19.30.

Her vil hun fortælle om sin 
rejse fra barndomsbyen Ho-
bro til Indiens slum og tilbli-
velsen af LittleBigHelp. 

Og det er præcis samme 
eventyrlige rejse, som Lis-

beth Johansen i et samarbej-
de med journalist Mette 

Skov Hansen skildrer i bo-
gen Når Livet Kalder, som er 
udgivet på Kristeligt Dag-
blads Forlag.

Det er en gribende fortæl-
ling om en rejse fra tryghed 
og international karriere 
mod Indien og Kolkatas 
slum. En ærlig og inspireren-
de historie om at turde se sig 
selv i øjnene, sprænge de 
trygge rammer og satse alt 
for at gøre en forskel for an-
dre midt i Indiens kaos og 
fattigdom.

 Desuden giver bogen en 
indsigt i, hvordan man skridt 
for skridt bygger en udvik-
lingsorganisation op fra 
bunden - fra at få gang i net-
værket og finde ansatte og 
projekter til at skulle hånd-
tere voldsomme nederlag og 
ensomhed.

Kvittede sit karrierejob 

Det var efter et ferieophold i 
Indien for otte år siden, Lis-
beth Johansen besluttede 
sig for at hellige sig arbejdet 
blandt fattige indiske gade-
børn. Som hun selv udtryk-
ker det, var det en indre 
stemme, der kaldte på hen-
de.

Hun kvittede sit job som 
karrierekvinde dels i Lon-
don og dels i København, 
hvor hun var salgschef på 
Hotel Hilton.  Siden har hun 
brugt al sin energi på at op-
bygge hjælpeorganisatio-
nen. 

Hun har dog ikke helt givet 
slip på erhvervslivet. Hun ta-
ger sig fortsat tid til at coa-
che erhvervsledere, og hun 
holder også kurser i yoga. 
Betalingen finansierer hen-
des private tilværelse. Arbej-

det i LittleBigHelp er aldeles 
ulønnet. 

Lisbeth Johansen og Little-
BigHelp har sammen opnået 
store resultater. Bl.a. kan 
nævnes, at organisationen i 
2010 åbnede en skole for 
130 børn i slumområdet 
Shalimar i udkanten af Kol-
kata, hvor analfabetisme er 
udbredt. Børnene kommer 
fra fattige familier, hvor pi-
gerne opfordres til ægteskab 
helt ned til 12 års alderen, 
og drengene bliver sendt i 
arbejde. Organisationen dri-
ver også børnehjem og dag-
centre, og gør hver dag en 
vigtig forskel for hundrede-
vis af mennesker i et af ver-
dens fattigste og mest kaoti-
ske lande. I dag er der 70 an-
satte, som kæmper for at gi-
ve børn og kvinder et bedre 
liv.

Arrangementet i Hobro

Pengene fra foredragsafte-
nen på Hotel Amerika i Ho-
bro går til at give de 130 
børn en lysere fremtid for 
dem selv og deres familier.

Det vil Lisbeth Johansen 
selvfølgelig fortælle meget 
mere om.

Ydermere kan man på af-
tenen nyde en intimkoncert 
med den Århus-musiker Kris 
Herman

Billetter koster 175, 250 
eller 325 kroner. Publikum 
vælger selv prisen og der er 
ikke forskel på pladserne. 

billetter kan købes via 
http://www.yourticket.dk/
arrangementer/39/little-
bighelp-foredragsaften-og-
indsamling-p-hotel-ameri-
ka/ 

Hobro-pige fortæller om sit liv
Lisbeth Johansen er aktuel i ny bog, men du kan også møde hende til foredrag i Hobro 

Lisbeth Johansen er aktuel med 
bogen Når Livet Kalder


