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Gjennomsiktighet på sider

Per Einar Guthus er tilbake på Facebook.
Gled dere! Nå får vi mye å more oss over her!

Se m

Facebook viser informasjon for å hjelpe deg med bedre
forstå formålet med en side. Se handlinger som har blit
utført av de personene som administrerer og publiserer
innhold.
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Norsk (bokmål) · English (US) ·
Norsk (nynorsk) · Español ·
Kari Sommervold,Português
Frode Vik,(Brasil)
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Christensen og 2 andre liker dette.
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Kristin Alise Jakobsen Når du tror du kan
matte og så bare
1u

2 svar
28 kommentarer

51
Liker

Kommenter

Vis 12 kommentarer til

Erik Einum "Symbolikken går igjen og
igjen"
Yes, det gjør den! Fullstendig pocoloco
Eldstehele den gjengen.

Del

Jann Dahle Når man ser personer på butikken som studerer strekkoden litt for lenge vet du hvem de er. De VET hva sannheten er.
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1 Lisa Madsen Ja, den symbolikken der skal

man ikke kimse av altså
1u
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Viggo Sveigdalen
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Gunnbjørn er tidligere straffedømt for alvorlige forhold.
Nå truer
han med borgerkrig.
Bilder fra Forulempingstilsynet
sitt innlegg
Har vi nevnt at Rune Fardal har tatt ham i forsvar?
i Bilder på tidslinjen
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