Ansøgning til studentersamfundet om foredrag med Lisbeth Zornig
fra Huset Zornig
Lisbeth Zornig er stifter af Huset Zornig, tidligere formand for Børnerådet, hun har sit
eget radioprogram på Radio 24syv og hun har skrevet bestselleren, ”Zornig – Vrede
er mit mellemnavn”.
I sin bestseller fortæller hun om sin barndom med psykiske og seksuelle misbrug,
hvordan hun fik vendt sit livsmønster som mønsterbryder. Specielt i forhold til hvilke
forhold der gjorde muligt at hun som “brændt” barn blev uddannet cand.polit fra
Københavns Universitet.
På Aalborg Universitet er godt halvdelen af de studerende mønsterbrydere Et foredrag
med Lisbeth Zornig vil give mulighed for at give mønsterbrydere en større forståelse
af deres tanker og forståelse af at studere på universitet.
Rent fagligt vil især de Humanistiske og Samfundsfaglige fakulteter kunne få et
anderledes perspektiv fra en fagperson, der ikke er forskeruddannet. Specielt
uddannelser som socialrådgiver, samfundsfag og sociologi vil have mulighed for at få
ny og anderledes viden.
Personligt vil jeg anbefale et sådant kursus som en motivationsfaktor for mange
studerende. Jeg har selv tidligere været til et foredrag med Lisbeth Zornig og jeg var
med til Børnerådsmødet. Jeg synes at det var rigtig givende for mig personligt. Det
gav mig en større menneskelig forståelse og det tror jeg også det vil for mange af
mine medstuderende.
Prisen for at få Lisbeth Zornig ud og holde et foredrag er 20.000 kr. + 1500 i
transport(tur/retur fra København). Hvis vi er ude i god tid, vil det være muligt at
kunne få en mindre rabat.
Jeg vil mene at det ikke er urealistisk at kunne samle 150-200 studerende ved en
mindre egenbetaling. 150*100 kr=15.000, vil egenbetaling kunne dække en stor del af
foredragets pris. Samtidigt vil det være et incitament for de studerende der ikke er
medlem af Studentersamfundet til at melde sig ind pga. flere medlemsfordele.
Mere information om foredraget kan ses på hjemmesiden:
http://husetzornig.dk/default.asp?Site=Foredrag&ID=7&Kategori=0
Et samfundsrelevant foredrag vil kunne bidrage positivt til Studentersamfundets
image.
At tilbyde fagligt relevante arrangementer til Studentersamfundets medlemmer, vil
kunne få fat i de studerende der ikke allerede er medlemmer, da mange af
Studentersamfundets arrangementer inkluderer alkohol.
Jeg har snakket med flere studerende, om muligheden for at betale et mindre beløb for
at deltage. Det var en mulighed de fleste studerende var åbne for. En mulighed kunne
være at tage en pris for medlemmer af Studentersamfundet og en anden pris for ikkemedlemmer. Foredraget kunne også udelukkende være et gratis tilbud forbeholdt
Studentersamfundets medlemmer. Det vil kunne give flere medlemmer.
Et foredrag med Lisbeth Zornig vil styrke Studentersamfundets profil udadtil og
fremstå som en forening der favner bredt.
Hvis Studentersamfundet ønsker at støtte i mindre grad, f.eks.10-15.000 kr, vil det
være en mulighed at få nogle sponsorer med indover. Jeg har snakket kort med SoFiA
om en mulighed for at være med. Derudover vil DJØF være en oplagt mulighed at
søge økonomisk tilskud hos, da Lisbeth Zornig selv er ”djøfer”. Det er også en

mulighed at spørge det samfundsfaglige institut om de vil være med økonomisk.
En anden mulighed vil være at holde et åbent foredrag i samarbejde med Huset
Zornig. Hvilket betyder at folk udefra vil have mulighed for at købe billetter og de
studerende selv skal købe billetter. Vi skal skaffe et lokale med lyd og promovere for
ansatte og studerende, men Huset Zornig står for billetsalget, de studerende vil have
mulighed for at få billetter til halv pris. Prisen for en almindelig billet vil være
omkring 200 kr.

