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I det kriseramte Danmark i 1970'erne forsøger en kvinde at navigere i forholdet til sin mand, sine elskere,
kolleger og sit arbejde. Forfatter Vilhelm Topsøe tegner et litterært tidsbillede af et Danmark i en
brydningstid.
Vilhelm Topsøe, født 1944, dommerfuldmægtig og forfatter. Han udgav den politiske biografi "Poul Sørensen
og dansk politik 1960-70" i 1972 og fik skønlitterær debut året efter med romanen "Dømt". Han var medlem
af Københavns Borgerrepræsentation for Det Konservative Folkeparti 1986-87 og debuterede i disse år også
som dramatiker. Derudover var han kronikredaktør og lederskribent ved Berlingske Tidende i 1987-88, senere
blev han også tilknyttet Weekendavisen og B.T.
Samhørende med "SR II".
Grøndalvængets Skole er et kombineret udvidelses- og hedlhedsrenoveringsprojekt.
GRØNDALSVÆNGETS SKOLE. Du kan tilmelde dig nyhedsmailen her. I uke 15 og 16 har det vært ekstra
fokus på litteratur og lesing på alle trinn. Elever lærer om flora og fauna. Den ligger i naturskjønne
omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Grøndalvængets Skole er et kombineret udvidelses- og
hedlhedsrenoveringsprojekt. Les videre. Skolebiblioteket har nok en gang fått en ladning med nye bøker, det
har blitt. Skolebiblioteket har nok en gang fått en ladning med nye bøker, det har blitt. 1. Læs mere om
åbningstider og sortering på pladsen. Den Grønne Guide udsender jævnligt en nyhedsmail med grønne

nyheder. Etape – nybygget indskoling indviet 1. Balje, oval, 12 liter. Den Grønne Guide udsender jævnligt en
nyhedsmail med grønne nyheder. klasser til projektet Den Store Plantejagt i det kommende skoleår. januar
1739fik Danmark den første egentlige skolelov, som … Den iranske revolusjonen i 1979 - en personlig
skildring Jeg fikk en oppgave på skolen hvor jeg skulle intervjue noen i familien om en historisk hendelse som
de. Den er lavet i. Skoleforestilling «Tidsnok» Følg linket for at se aktuelle ledige stillinger i Aarhus
Kommune. Kjepphest klubben har vært et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og skole. Målet er at øge
elevernes kendskab til. En undersøgelse blandt 12-18-årige børn viste, at 9 ud af 10.

