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Tre kættere på pilgrimsfærd Lis Andersen Hent PDF Lis Andersen, der har brugt det meste af sin barndom og
ungdom på at rejse, er blevet voksen og har fået fast job. Men rejsefeberen raser stadig, og da en veninde

spørger, om hun vil med til Italien, kan hun ikke gøre andet end at sige ja. Til forskel fra de tidligere rejser er
Italiensrejsen nøje planlagt hjemmefra og formålet er at studere kunst! Lis Andersen skriver her om

oplevelserne på rejsen.

Lis Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut. Som barn rejste hun med
sin familie rundt i verden på sejlskibet Monsunen, hvilket lagde grunden for et langt livs rejselyst. I 1940
blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom ulykke i 1953 med flere alvorlige knoglebrud til

følge, fik hun øjnene op for den alternative behandling. Det førte til et brud med det offentlige
sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som selvstændig. Også hendes nysgerrige søgen efter et

religiøst ståsted fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab.

 

Lis Andersen, der har brugt det meste af sin barndom og ungdom på
at rejse, er blevet voksen og har fået fast job. Men rejsefeberen raser
stadig, og da en veninde spørger, om hun vil med til Italien, kan hun
ikke gøre andet end at sige ja. Til forskel fra de tidligere rejser er
Italiensrejsen nøje planlagt hjemmefra og formålet er at studere
kunst! Lis Andersen skriver her om oplevelserne på rejsen.

Lis Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og
naturterapeut. Som barn rejste hun med sin familie rundt i verden på
sejlskibet Monsunen, hvilket lagde grunden for et langt livs rejselyst.

I 1940 blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom
ulykke i 1953 med flere alvorlige knoglebrud til følge, fik hun

øjnene op for den alternative behandling. Det førte til et brud med
det offentlige sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som

selvstændig. Også hendes nysgerrige søgen efter et religiøst ståsted
fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab.
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