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Ensomhed er ved at blive en folkesygdom. Også forfatter Lis Andersen har oplevet den på egen krop, og hun
fortæller her om mange forskellige former for ensomhed og giver gode råd til, hvordan man kan bekæmpe og
overvinde den.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.
Nogen at tale med om sociale og psykiske problemer, pårørende konflikt, angst, sorg. Flere end 70
organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for
at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Ventilen er en frivillig, social organisation, som driver tilbud for
ensomme unge og derudover arbejder for at skabe viden og debat om unges ensomhed. 000 ensomme ældre i
Danmark. Ea … hvorfor vi ikke tager betalinger af nogen art. ), “borgerhjælpen” (hvor vi. Det gør ensomhed
udbredt blandt ældre, og det er et stort problem for den enkelte og samfundet. Marie Asserhøj 29747847
Email: folkebevaegelsen@modensomhed. Ved akutte skader uden for normal arbejdstid: Ring til vagttelefon
nr. 50. Mary Fonden, Røde Kors og VELUX FONDEN er gået sammen om at bekæmpe ensomhed blandt
voksne. 000 danskere over 65 år føler sig ensomme i deres hverdag. Der findes over 37. Vi er hjem for de
gratis behandlingsrum (psykologhjælp, fysioterapi, massage, m.

Vores vision er at ingen i Danmark skal. Vores vision er at ingen i Danmark skal. Der findes over 37. 50.

