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Gerald Durrell sagde allerede som seksårig til sin mor, at han ville have sin egen zoologiske have. Det er nemt
at sige, specielt når man er barn og ikke ved, hvad der skal til, men for Gerald var viljen stærk nok til at
overvinde alle forhindringer. I "Jubilæum i Arken" fortæller han, hvordan det lykkedes ham at gøre drømmen
til virkelighed og om sit spændende og vigtige arbejde med indsamling og bevarelse af truede dyrearter.
Gerald Durrell (1925-1995) er født i Indien og flyttede som femårig med sin familie til England.
Han skabte sig et stort navn i Storbritannien som tv-vært for dyreprogrammer og forfatter til bøger om dyr.
Gerald Durrell grundlagde Jersey Zoologiske Have i 1959 og startede naturfonden Durrell Wildlife
Conservation Trust.
København er hovedstaden i Danmark og er med 1 246 611 innbyggere i 2014 landets største byområde. Læs
mere om programmerne og få en komplet oversigt over alle tv-kanaler. Den fortryllende have som byder på
alt fra forlystelser, restauranter, teaterforestillinger og koncerter. Sentrum. Find Asger jorn på GulogGratis.
19-21 blænder Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket på ny op for Videnskab|Lidenskab denne gang med RO som bærende.
Jeg er Født i 1945 og har siden min ungdom altid haft en drøm om at starte et børnehjem. Luthersk Mission
ønsker, at børn, unge og voksne skal kende Bibelens Jesus, både i Danmark og internationalt. Historier og

nyheder fra Luthersk Missions aktiviteter lokalt, regionalt og på landsplan I Danmark, samt fra LM’s
missionslande. 55°40′34″N 12°34′08″E  /  55.
januar – Danmark, Argentina, Grækenland, Tanzania og Japan indtræder i FN's Sikkerhedsråd for en to.
Velkommen til Tivoli. Se Aktuelle begivenheder. Januar. Stor tv-guide for DR Ultra. Jeg er Født i 1945 og
har siden min ungdom altid haft en drøm om at starte et børnehjem. Find Asger jorn på GulogGratis.

