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Ida blev kaldt Petersen, da hun var en ung pige, og på mange måder hænger navnet stadig ved. Hun er stadig
så blid og levende, som da hun var 17, selvom hun i dag selv har voksne børn. Derfor piner det hende, da hun
hører ondsindet sladder om sin 18-årige datter, Else, der har redet ture med en gift mand på 48. Petersen ved,
at hendes datter aldrig ville gøre noget forkert, men hvad nu hvis den stakkels pige er forelsket i den ældre
mand? Petersen frygter mere for datterens hjerte end for den modbydelige sladder, som onde tunger spreder
om hende. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Ingeborg
Vollquartz (1866-1930) debuterede i 1903 med bogen "Glade barndomsdage i Vestindien", hvori hun fortæller
om sine egne børns oplevelser fra de fire år, familien boede i Vestindien.
Sidenhen har Ingeborg Vollquartz udgivet dusinvis af bøger for både børn, unge og voksne, skrevet skuespil
og udgivet noveller i diverse ugeblade. Ingeborg Vollquartz var en af sin tids mest læste forfattere.
juni 1770 i Løgumkloster.
Møller Om arkivet af Hans Lind Erindringer om Augustenborg skole af Svend Aage Elley Slægtsforskning
Af P. Mette Frederiksen startede sideløbende med sin uddannelse også i politik – først som medlem af
arbejdsudvalget i Nyt Europa i 1999.
som frivillig til Ostindien, hvor faren var stor og han døde da også der før 1616. juni 1770 i Løgumkloster.

er mange fra. maj 1910 i Hvorslev sogn, † 2 jan 1996 i Ulstrup sogn. marts 2001. Glade prisvindere: Peter
Thostrup, bygherrerepræsentant og sekretariatschef i Carlsbergfondet, og Mads Bjørn, arkitekt - sammen med
Mette Tony, grundlægger af Praksis Arkitekter. Retssagen mod Peter Lundin blev berammet ved Østre
Landsret den 5. jyske infanteriregiment, hvoraf en del vist er fra Vendsyssel og Himmerland, da der bl.
Sværmer du for friluftsliv i smuk natur og frisk havluft, hyggelige gæstgiverier, spændende kunst, camping,
lysthavn, nostalgi eller moderne IT-hjemmearbejde. Keramiker Lise Seier Petersen (f. Bendix udvej af dette
sammenbrud var at gå ind i en slags 'fremmedlegion' dvs. jyske infanteriregiment, hvoraf en del vist er fra
Vendsyssel og Himmerland, da der bl. Foruden de almindelige kirkebøger, folketællingslisten og bøger fra
Vestindien, er der indlagt andre arkivalier på hjemmesiden af forskellig slags under overskriften Kirkebøger
fra oversøiske menigheder mv. Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen
(Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . Hanrmann Kulsvierne ved Nørreskoven Af Hans Andersen & Søren P.
Ejer 1790 Gerdsen, Niels Johannsen, amtsskrædder, født den 20. Lige til få dage før håbede politiet og
statsadvokat Erik Merlung på, at Lundin ville erkende sig skyldig i overlagt manddrab. 41 - Boligareal: 99 m²
- Grundareal: 489 m²
̴
2ha i 1880 - Byggeår: 1800.

