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Monsunbørnene på Tenerife Lis Andersen Hent PDF Efter hjemkomsten fra den lange sejltur rundt på

Atlanterhavet bor Lis og hendes familie for en tid i København. Men der går ikke længe, før de beslutter sig
for et nyt eventyr. Denne gang går turen til Tenerife, hvor de slår sig ned og bliver boende nogle år. Lis
fortæller om familiens oplevelser og liv på øen. 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. Som barn rejste Lis Andersen rundt i verden på skibet ‘Monsunen‘ med sine forældre og sine to
yngre brødre. Det inspirerede hende siden til at skrive en børnebogstrilogi, hvor hun fortæller om familiens

mange oplevelser. Trilogien består af "Da vi boede på Atlanterhavet i Fiskekutteren ‘Monsunen‘",
"Monsunbørnene på Tenerife" og "Monsunbørnene hjemme i Danmark".

 

Efter hjemkomsten fra den lange sejltur rundt på Atlanterhavet bor
Lis og hendes familie for en tid i København. Men der går ikke

længe, før de beslutter sig for et nyt eventyr. Denne gang går turen til
Tenerife, hvor de slår sig ned og bliver boende nogle år. Lis fortæller
om familiens oplevelser og liv på øen. 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. Som barn rejste Lis Andersen rundt i verden



på skibet ‘Monsunen‘ med sine forældre og sine to yngre brødre. Det
inspirerede hende siden til at skrive en børnebogstrilogi, hvor hun
fortæller om familiens mange oplevelser. Trilogien består af "Da vi

boede på Atlanterhavet i Fiskekutteren ‘Monsunen‘",
"Monsunbørnene på Tenerife" og "Monsunbørnene hjemme i

Danmark".
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