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Ungdom over grænserne Lis Andersen Hent PDF Efter Anden Verdenskrig tilbragte Lis Andersen nogle
måneder i det krigshærgede Tyskland udsendt af ‘Fredsvennernes Hjælpearbejde‘ – det vi i dag kender som
Mellemfolkeligt Samvirke. Først i en international arbejdslejr på Lüneburger Heide og derefter på ‘Jugendhof

Vlotho‘, en slags ungdomshøjskole, ved Weserfloden.

"Ungdom over grænserne" skildrer hendes oplevelser i disse måneder, alvorlige og muntre, tragiske og
komiske, deprimerende og opløftende mellem hinanden, og samtidig præsenteres vi for mange af de unge

mennesker, både tyskere og udlændinge, hun mødte på sin vej, og som blev hendes venner.

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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