
FOREDRAG MED  

LISBETH ZORNIG &  

PETER KROGH KRISTENSEN 

 

 

19. NOVEMBER  

KL. 19-21:30 

I RAMSING 

 Kom og mød samfundsdebattør og tidligere formand for 
Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen - forfatter til bogen "Zornig 
- Vrede er mit mellemnavn" og Peter Krogh Kristensen, som har 

skrevet bogen "Mønsterbryderen Fra Mors”. 

I Ramsing Forsamlingshus d. 19. november 2014 kl. 19-21.30 

Initiativgruppen under Håsum-Ramsing Borgerforening har 
fornøjelsen af at præsentere et foredrag, hvor du kan møde en af 
nyere tids mest markante personligheder på anbringelsesområdet - 
Lisbeth Zornig Andersen, som er kendt fra TV-Dokumentaren 
"Min Barndom I Helvede" samt en række artikler og 
interviews i tv og foredrag over hele Danmark. Denne gang holder 
hun oplæg sammen med en ung mand fra Mors – Peter Krogh 
Kristensen, som i 2010 udgav en selvbiografi om en barndom og 
ungdom med en mor i fængsel og en kræftsyg far. 
Peter har, ligesom Lisbeth - holdt foredrag over hele Danmark om 
sin historie, men det er kun anden gang, at de to arbejder sammen 

på denne måde. 

Lisbeth Zornig Andersen er født og opvokset på Lolland Falster, 
uddannet Cand. Polit fra Københavns Universitet, hvor hun skrev 
speciale om spilteori. Hun er idag 46 år gammel, mor til fem børn, 
gift med journalist Mikael Lindholm og bor i København. Peter er 
født og opvokset på Mors og bor idag i Nordjylland. Han er 27 år 
gammel og er udlært maler. Kombinationen af Lisbeth og Peter er 
enestående og unik - og ligeså er deres historier. 
Kom og hør hvordan de to på berigende, humoristisk og 
livsbekræftende vis, tager publikum i hænderne og fører Jer ind i 

deres univers, sådan som det så ud dengang og idag. 

Entré: 125 kr. Inkl. Kaffe. Tilmelding til Marianne Skov på tlf. 

2619 6029, gerne pr. sms eller på e-mail marianne@fiberpost.dk.  

Tilmelding er bindende og nødvendig senest den 12. november. 
I foredraget er indlagt en pause på 20 minutter og der vil undervejs 
være mulighed for at stille spørgsmål til både Lisbeth og Peter, 
ligesom der vil være mulighed for bestilling af bøger 
efterfølgende. 

Vel Mødt! 

Initiativgruppen under Håsum-Ramsing Borgerforening. 
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