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Ingen omtale
SPONSET KJOLE.
HÅRBÅND ZARA. KJOLE SHEIN, HER. SKO ADIDAS, HER ♥ I dag var det meldt om skikkelig
sommervær her, noe jeg gledet meg enormt til, helt til jeg sto. Snakkes i Hellas på søndag da dere!!! Hahaha
jeg dør. Nå har jeg prøvd å få med meg folk til syden i ukesvis, men hele gjengen er jo så opptatt med skole
og. Hei, kjære venner. Mye har skjedd siden sist. Først vil jeg takke for de mange fine kommentarene som ble
lagt igjen på forrige innlegg. Tro det eller ei, det var.
Etter at jeg kom hjem fra utveksling bestemte Jostein og jeg at vi var klare for å flytte sammen. Dette var et
stort steg, da ingen av oss har bodd sammen med.
Et dukkehjem er det første norske verk som omhandler borgerskapet i en tragedie. Tidligere hadde kvinnene i

det borgerlige samfunn vært tilsidesatt, umyndiggjort og. Either you send the good old Christmas card by
mail, by SMS, Faccebook, Twitter, a blog etc. Kristendommen blir sett på som kvinne undertrykkende,
kvinnefiendtlig og den mener kvinnene er underlagt mannen. Ifølge bibelen har ikke kvinnene rett til og åpne.
Da var kofferten og fotobaggen pakket igjen. Denne gangen går turen til Barcelona og jeg gleder meg masse
til å besøke min kjære venninne Elisabeth. Ja hva skal man finne på når været er dystert?? Titte på nettet etter
inspirasjon og ideer. Det er jo snart JUL!! hihi.så her er noen bilder osm har inspirert. Alle påmeldte til UKM
Nordland.
Klikk på innslagsboksen for mer info om innslaget, hvem de er og hvor de opptrer når

