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Har du hørt om de folk, der lever af at hænge i reb og rengøre urskiver? Hvordan kan man være heldig, fordi
man bliver halshugget? Hvad betyder mon ´this is my trouble and strife´? Vil du have ål til middag? Det her er
London i børnehøjde - fra Lonely Planet og Forlaget Globe.
Når du skal vælge med krydser i forsamlingshuset på tirsdag er der også mulighed for at vælge verdens
fattigste til. Sømme og syteknikker. Dyk ned i vigtigt grundlag for dansk kvindehistorisk forskning. Nu er
det din tur. En storbyferie i London er ikke fuldendt uden mindst ét besøg på et London museum. Vi skulle
være i London i 5 dage, og købte derfor travelcard der dækkede 7 dage. I London ligger museum efter
museum, fra de helt store til bitte små Oplev den fantastiske udsigt fra toppen af London Eye. Dyk ned i
vigtigt grundlag for dansk kvindehistorisk forskning. En storbyferie i London er ikke fuldendt uden mindst ét
besøg på et London museum. Kære Gæst, På denne side finder du en oversigt af nogle af de mange urter som
vokser i Smedens Have. Uanset om du vil lære at sy selv for at kunne reparere dit tøj, når det går i stykker,
eller om du gerne vil kunne sy. Vi skulle være i London i 5 dage, og købte derfor travelcard der dækkede 7
dage. Se, de museer, vi har udvalgt og tag børnene med til den skønne, engelske hovedstad. Generelt om
80erne. Jeg håber, du har fundet. Uanset om du vil lære at sy selv for at kunne reparere dit tøj, når det går i
stykker, eller om du gerne vil kunne sy.

