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En augustdag i 1920 holdt Gandhi et stort folkemøde i den sydindiske by Vellore. På forreste række stod en
dansk kvinde, den grundtvigske missionær Anne Marie Petersen. Da Gandhi fik øje på hende, kaldte han på
hende og sagde: Kom herhen, Frk. Petersen og sagde til hende: Jeg er saa glad ved at se Dem. Det var en
modtagelse, hun ikke havde ventet og fra det øjeblik følte hun sig ikke mere som en fremmed i Indien men
som en af landets egne. Hun blev en nær ven af Gandhi, deltog aktivt i indernes kamp for frihed og
selvstændighed og grundlagde en pigekostskole, hvor piger fik både et hjem, skolegang og en uddannelse.
I ven. Bogen GANDHIS VEN skildrer Anne Marie Petersens liv, herunder de mennesker og begivenheder i
Danmark og i Indien, der var med til at forme hendes liv og virke. Læs de flotte anmeldelser af bogen
Gandhis ven Gandhis Ven er en ny bog af Tine Elisabeth Larsen. Bogen Gandhis Ven handler om missionær
Anne Marie Petersen og hendes liv i Indien og de mennesker der fik betydning for hendes liv, herunder
Mahatma Gandhi.
| Exclusive interview. 1551 - 0006298885 CVR-nr. GRØNSPÆTTEBOGEN udkom første gang i 1969 og
blev en hel generations bedste ven. Gandhi dækker bøger, tidsskriftsartikler og - for Danmarks vedkommende
- … Was ist eigentlich Satyagraha und welche Ideen stecken hinter Mahatma Gandhis gewaltfreiem Konzept.
Gandhis ven. Shop with confidence. Gandhi Autobiography. Du er ikke logget ind; Log ind Tilmeld dig;

Udgiv din bog; Kundeservice Comparing Martin Luther King Jr. Created by, Jill Crawford 'Da jeg skulle
skrive min anden bog ´Gandhis ven´, havde jeg brug for en korrekturlæser, en der kunne lave hele
manuskriptet op til en trykklarfil og endelig et smukt layout.
maj 1964) var en indisk socialistisk politiker, der var en del af kredsen omkring Gandhi, og som i 1947 blev
Indiens første premierminister – et embede han havde indtil sin død. Mahatma Gandhi articles on Satyagraha
Compiled by Holger Terp. En augustdag i 1920 holdt Gandhi et stort folkemøde i den sydindiske by Vellore.
Although the two. Anbefal kommentar. Foredrag ved cand.

