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Fællesskab, varme og nye oplevelser.

0 Kirke&Tro.
Noget af det værste ved folkekirken er, når teologer stiller sig an
som humanister,
mener studievært
på TV 2 News Jens
Gaardbo.

Vi glæder os til en uge med spændende indtryk.
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OPHOLD MED KULTUR
- oplev Colosseums helte

22. april – 11. september
Forkæl jer selv med et ophold på Odder Parkhotel eller
Hotel Sabro Kro og oplev særudstillingen ”Gladiator
– Colosseums helte” på Moesgaard Museum.
Oplev over 200 enestående genstande fra bl.a. Colosseum.
Udstillingen skildrer en gladiators liv fra falden
lejesoldat til slave og gladiator.

0 ”Mit formål i livet er, at jeg kan få ting til at ske. Jeg ved bare, at jeg kan få manifesteret rigtig meget i dette liv. Nogle gange kan jeg få lyst til at lytte til en øde ø eller
bare forsvinde for at blive lidt fri for det, men jeg tror, at jeg bare vil sætte noget nyt i gang igen,” siger Lisbeth Johansen. – Foto: Leif Tuxen.

I Indien er jeg tæt på Gud

Lisbeth Johansen, der har grundlagt organisationen LittleBigHelp, som driver børnehjem,
skoler og kvinderettighedsgrupper, fortæller i ny bog om sin vej fra karrierejob i Danmark til et liv
blandt gadebørn i Indiens slum
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gentlig var det et tilfælde, at Lisbeth Johansen
i maj 2010 landede i Kolkata, tidligere Calcutta, der
er hovedstad i Vestbengalen i
det østlige Indien. Det var
den destination i Indien,
hvor lybilletten var billigst
fra Bangkok i Thailand.
”Hvis man siger, at Indien
er verdens ende, er Kolkata
Indiens ende. Byen blev engang kaldt for Asiens Paris,
og der har været smukke bygninger og brede boulevarder.
Nu er Kolkata et enormt kaos,
og der er beskidt, slidt, forurenet og fattigt. Jeg tænkte,
at jeg havde fundet et sted,
jeg ikke ville forlade. Og at
der var nok at gøre. Det var
meningen, at jeg skulle være
der et par dage, men det blev
så til syv år indtil nu,” siger
Lisbeth Johansen.
Hun er 42 år, klædt i en
smuk kjole i indisk silke, og i
panden pryder en bindi, som
er et indisk smykke. Kolonihavehuset på Amager, hvor
hun bor sammen med kæresten Prem, når hun er i Danmark, er præget af Østens farver. Der hænger tibetanske
bedelag i haven, og i vindueskarmen står et billede af
Osho, den indiske guru, der
levede fra 1931 til 1990, og
hvis meditationscenter nær
Mumbai, det tidligere Bombay, hun lere gange har besøgt.
Anledningen er bogen
”Hvad svarer du, når livet
kalder? Mit spring fra toppen
af karrieren til bunden af Indiens slum”, der udkommer
på tirsdag den 31. maj på Kristeligt Dagblads Forlag. I bogen, der er skrevet af journalist på Kristeligt Dagblad Mette Skov Hansen, fortæller Lisbeth Johansen om sin lange
rejse. Den begyndte med en
opvækst i Hobro i Jylland
over en international karriere
som salgschef i hotelbranchen til stiftelsen af LittleBigHelp.
Organisationen, der i dag
har 70 medarbejdere, en daglig leder samt to ansatte i
Danmark, driver skoler, børnehjem og projekter for kvinder i Kolkata i Indien. De i alt
otte projekter omfatter cirka
500 børn og kvinder i byen,
der tæller cirka 250.000 af Indiens i alt 12 millioner gadebørn. For det arbejde blev
Lisbeth Johansen i 2012 kåret
til Årets Helt af Morgenavisen
Jyllands-Postens læsere, og i
2015 modtog hun ugebladet
Søndags Heltindepris.
Men det er ikke personlig

anerkendelse, der driver hende.
”Jeg er selvfølgelig glad for
de penge, der følger med, og
som kan bruges i LittleBigHelp, og jeg stiller gerne op
for sagen, men jeg som person har ikke brug for det. Jeg
vil hellere bedømmes på,
hvordan jeg er som menneske,” siger Lisbeth Johansen.
På et tidspunkt i sit liv ik
hun en erkendelse af, at hverken hendes arbejdsliv eller
privatliv passede til den person, hun var. At nå frem til
den, hun er i dag, og til det
liv, hun lever nu, har været
en fysisk og spirituel rejse,
der undervejs har budt på
kampe, tvivl og ensomhed.
Den har ført hende vidt omkring i Asien, hvor hun har
opsøgt børn i slummen,
templer og ashrams, hvor
hun har mediteret og uddannet sig som yogainstruktør.
Undervejs kom hun også til
eksiltibetanernes hovedstad,
Dharamsala, i Indien, hvor
hun blev optaget af tibetanernes kamp – men blev klar
over, at det ikke var den vej,
hun skulle gå.

L

isbeth Johansen arbejdede som salgschef og sad
på sit kontor på Hotel
Hilton ved Københavns Lufthavn en aften i august 2003,
da en stemme pludselig talte
til hende. Den sagde: Det er
ikke det her, du skal!
”Jeg tror, at det kom fra underbevidstheden – et sted inde i mig, som jeg ikke havde
kontakt til. Det var som et lyn
fra en klar himmel. Det var
for kraftigt til at undertrykke,
og stemmen for høj til at fortrænge. Og for rigtig, selvom
jeg ikke præcist vidste hvordan. Men det var også angstprovokerende: ’Wow, hvad
skete der lige her?’,” siger
Lisbeth Johansen og fortsætter:
”Jeg havde et godt job, tjente gode penge og havde en
god lejlighed – det var jo et
drømmescenarie, der var gået i opfyldelse. Men mit daværende parforhold var ikke
godt. Da vi på det tidspunkt
gjorde det forbi med hinanden, vidste jeg, at jeg ikke ville genoptage det, for så ville
jeg miste mig selv. Og det gav
sparket til at komme helt
væk.”
Hun var 29 år, da hun sagde sit job op og tog af sted på
en 10 måneder lang rejse i
Sydøstasien, hvor hun i lande
som Myanmar, Laos og Cambodja for første gang oplevede ekstrem fattigdom. Undervejs mødte hun en engelsk
mand, som hun lyttede sam-

men med i London, hvor hun
ik arbejde som salgs- og marketingschef for Norden og
Europa for hotelkæden Radisson Edwardian. Da forholdet sluttede, tog hun tilbage
til København, hvor hun
etablerede et kontor for hotelkæden i Danmark og arbejdede som coach ved siden af
det faste job.
I 2006 rejste Lisbeth Johansen for første gang til Indien
på en trekkingtur. Året efter
var hun af sted igen, hvor
hun i Goa i det vestlige Indien mødte piger fra et børnehjem, der var på udlugt. Her
samlede hun penge ind til en
fest for pigerne. Som hun fortæller i bogen, var et frø blevet sået. Hun var draget af Indien og af at arbejde med fattige børn.

WW Der er klamt,

snavset, og der lugter,
men Indien har været
mig en kæmpe læremester i at se mere
positivt på tingene.

LisbEtH JOHANsEN

”Fra første færd følte jeg, at
der var noget i Indien, jeg
kendte, hvilket er lidt underligt, når det hele er så sindssygt forskelligt fra Danmark.
Du undgår aldrig Indien,
selvom du bor på et femstjernet hotel. Jeg føler mig tæt på
Gud, når jeg er i Indien. Der
er noget, der er større end
mig selv, der er helligt og int.
Jeg elsker alle templerne,
uanset hvordan de ser ud, og
der bliver bedt meget.”
”Jeg kan godt lide, at det
hele ikke er så forudsigeligt.
Der kan godt nok være kedeligt i Danmark, hvor der er så
pænt, rent, lot og politisk
korrekt, selvom jeg er blevet
gladere for det nu. I Indien er
der beskidt, fattigt og forurenet, men det handler også
om øjnene, der ser. Hvis man
for eksempel kigger på en
gruppe gadebørn, der måske
ikke har så meget tøj på, men
de smiler og ler, vil det fra et
synspunkt være sørgeligt og
trist, mens jeg ser, at de har
en fest. Der er klamt, snavset,
og der lugter, men Indien har
været mig en kæmpe læremester i at se mere positivt på
tingene,” siger Lisbeth Johansen.

H

un besøgte Indien lere gange, blandt andet
for at arbejde og bo på
et kristent børnehjem for piger i Dharwad i den sydvestindiske stat Karnataka, men
forlod stedet, da hun ikke følte sig tilpas med den måde,
det blev drevet på. Efterhånden begyndte tanken om at
etablere sin egen udviklingsorganisation at dukke op,
men hun var bange for det
ukendte. I Paulo Coelhos bog
”Alkymisten” kunne hun
spejle sig i nogle af de forhindringer, der skulle overvindes, hvis hun skulle følge sine drømme. En af dem var
frygten for at fejle, en anden
kærlighed til dem, man med
sit valg ville gøre kede af det.
Men på et tidspunkt tog
Lisbeth Johansen en beslutning. I 2009 oprettede hun
LittleBigHelp, som i første
omgang havde til formål at
samle penge ind til hjælpeprojekter i Indien.
Hun sagde sit job op, solgte
alt og drog af sted på den rejse, der førte til Kolkata. I 2010
havde hun skafet de 300
medlemmer og den bruttoindtægt på 150.000 kroner
om året, som var en betingelse for, at LittleBigHelp kunne
blive godkendt og registreret
som ngo i Danmark. Hun
holdt også den første velgørenhedsgalla af lere på Hotel
Hilton, der skafede penge til
organisationen.
De første år samarbejdede
Lisbeth Johansen og LittleBigHelp med en lokal afdeling af udviklingsorganisationen Seed, men da det viste
sig, at lederen snød og brugte
nogle af penge på sig selv,
skiftede hun til en anden lokal samarbejdspartner og ansatte en dansk programdirektør for at have en at dele ansvaret med.
”Det har været overvældende at skulle følge med i alting, men nu er det blevet så
stort, at jeg ikke kan rumme
det. Derfor er jeg blevet nødt
til at uddelegere meget, og
det har jeg det rigtig godt
med. Men jeg er nok ikke
nem, for tingene skal gøres
ordentligt. Jeg stiller store
krav til teamet i Danmark og i
Indien til kvaliteten i arbejdet, og jeg går ikke på kompromis med at gøre tingene
på en bedre måde.”
”Jeg vil vove at påstå, at vi
har to af de bedste børnehjem i Kolkata med fokus på
det enkelte barn. De får god
mad, ris, kød og grøntsager,
senge at sove i, tøj og kommer på ture. Skolen bliver
malet og holdt pæn. Man kan
lige så godt gøre det ordent-

LISBETH JOHANSEN
3 Født i 1974 og voksede op
i Hobro. Uddannet akademiøkonom fra Turistakademiet i
Randers i 1999. Har arbejdet som
salgschef på Hotel Hilton i
København og som salgs- og
marketingschef for Radisson
Edwardian i London og
København. Grundlagde i 2009
organisationen LittleBigHelp,
som hun er leder af. Bor skiftevis
på Amager i Danmark og i
Kolkata i Indien.

ligt, og det gennemsyrer alt,
hvad vi gør. Så kommer man
langt og dybt, så sker der noget,” siger Lisbeth Johansen.
Og dermed har hun også
svaret på, hvad der driver
hende:
”Mit formål i livet er, at jeg
kan få ting til at ske. Jeg ved
bare, at jeg kan få manifesteret rigtig meget i dette liv.
Nogle gange kan jeg få lyst til
at lytte til en øde ø eller bare
forsvinde for at blive lidt fri
for det, men jeg tror, at jeg
bare vil sætte noget nyt i
gang igen. Det er noget med
at gå ned i detaljen og forstå
ting. Jeg er et så enormt engageret menneske, og det kan
være overvældende. Så må
jeg sige ’rolig nu’ til mig selv,
og jeg er også rolig og går ind
i stilhed og mediterer. Der er
ikke så meget leverpostej
med mig – det er enten eller,”
siger Lisbeth Johansen.
Hun har en ny drøm om at
etablere et retrætecenter i
Danmark og har ikke planer
om at udvide aktiviteterne i
Kolkata – med mindre der
kommer en stor pose penge
til LittleBigHelp. Om organisationens udvikling i Kolkata
siger hun:
”Det er fantastisk! Det er
vildt og utroligt, at det er
sket. Jeg er helt sikkert glad
for det og for alle de børn og
kvinder, der hver dag har et
bedre liv. Men nu er jeg et
sted, hvor jeg godt må nyde
det lidt. Jeg fandt mig selv,
men ikke 100 procent. Jeg synes, at jeg hele tiden mister
mig selv og inder mig selv
igen. Jeg er på en rejse, som
ikke kommer til at ende.”
Læs uddrag af ”Hvad svarer
du, når livet kalder? mit spring
fra toppen af karrieren til bunden af Indiens slum” på
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