
 

AFRIKAS HEKSEBØRN 

- foredrag med Anja Ringgren Lovén  

Det Blå Gymnasium på Business College Syd i Sønderborg 

23. marts 2020 Kl. 18 - 21.30 

 

Kom og hør Anja Ringgren Lovéns fortælling om sit arbejde i Nigeria, hvor hun hver dag hjælper de udsatte 

heksebørn. Hør den gribende fortælling om hendes arbejde, overtroen i landet og det liv, som bliver budt 

heksebørnene. I Anjas foredrag sætter hun også fokus på, hvordan du kan vælge at stræbe efter et liv og 

arbejde, som hele din sjæl brænder for. 

Tag dine venner, familie eller kolleger med og lad jer inspirere af Anja til at tage utraditionelle veje i livet og 

i karrieren og gøre det, som I er absolut bedst til.  

Før foredraget er der mulighed for at nyde tapas og vin serveret af Business College Syds kokke. 

Heksebørn i Afrika 

Heksebørn er betegnelsen for de børn, der er blevet stemplet af den overtro, der florerer i Afrika på grund 

af meget lav eller ingen uddannelse. Befolkningen og dens ledere dømmer børnene som hekse, hvis 

familien for eksempel oplever død, sygdom, fejlslagen høst, fyringer eller barnløshed. Skylden bliver lagt på 

barnet, som straffes derefter med tortur eller i værste fald døden. 

Sådan kan du hjælpe 

I forbindelse med arrangementet får du også mulighed for at høre, hvordan du, din forening eller 

virksomhed i Sønderborg kan støtte Land of Hope. 

 



 

STED 

Det Blå Gymnasium på Business College Syd i Sønderborg 

KATEGORI 

Foredrag med spisning 

DATO OG TIDSPUNKT 

23. marts 2020 kl. 18 – 21.30 

PROGRAM 

kl. 18-19 Tapas og vin  

kl. 19-21 Foredrag 

kl. 21-21.30 Mød Anja og få mulighed for at købe hendes nye bog 

OBS Husk at vælge den rigtige billettype, hvis du ønsker at nyde et måltid mad før foredraget. 

PRIS 

Entré 75 kr. 

Entré og spisning 175 kr. 

BILLLETTER 

www.ticketmaster.dk 

ARRANGØR 

Det Blå Gymnasium på Business College Syd i samarbejde med Anja Ringgren Lovén og DINNødhjælp 

Klik her for at læse mere om Anja Ringgren Lovén 

Klik her for at lære om Anja Ringgren Lovéns nødhjælpsorganisation DINNødhjælp og børnehjem Land of 

Hope 

 

 

https://www.anjaringgrenloven.dk/
https://www.dinnoedhjaelp.dk/
https://www.dinnoedhjaelp.dk/

