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Amina måtte reise fra landet sitt. Der var det krig, og både mennesker og dyr flyktet. Amina reiste sammen
med mamma og pappa. Det var en lang og skummel reise. De kom til Norge og fikk et nytt sted å bo. Her
begynner Amina i barnehagen og hun finner en skadet fugl.
I dag har hun navnedag for første gang. 10. juli – Amina, 1127 bærere. Navnedag sammen Anita og Anja. 8.
august – Yasmin, 555 bærere. Første dag av høynivåuken var preget av Pavens besøk til FNs
generalforsamling, og vedtak av nye bærekraftsmål for de neste 15 årene. Statsminister. Nigerianske Amina
Lawal (33) kan vandre tilbake til sin jordhytte i sin fattige landsby nord i Nigeria. Der kan hun sitte og grue
seg til 27. august, da. Skole dag :-) Amina Birgitta Ahmed (6), fra Buskerud. Se stor versjon av bildet. Dette
har jeg ventet og legntet etter lenge, er så glad og.
Amina Birgitta Ahmed (6), fra Buskerud. Se.
sitte rolig og alvoret er i gang. luxusen din tar i dag slutt og du må ut hver dag. i mange år. Nancy Herz, Sofia
Srour og Amina Bile har lagt et innholdsrikt år bak seg. Vil de skamløse jentene som vi kjenner dem i dag,
bestå? Jenta ble deretter fraktet til Damboa, skriver Abana.
19 år gamle Amina Ali Nkekis nevø sier til AP at hun ble funnet vandrende i skogen tirsdag.
19. I dag var det første dag på kurset. Vi har lest litt i tekstboken (selv om disse har kommet i feil versjon) –
en tekst om Amina. • «Peer Gynt», regi Alexander Mørk Eidem, med Eindride Eidsvold, Amina Sewali mfl.
Premiere: 9. august. • Strindbergs «Et Drømspill», regi. Amina Wadud har blant annet skrevet boka Qur'an
and Woman:. Vakthavende i dag; Kontakt Vårt Land Telefon: 22 310 310 Telefax: 22 310 305

